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1.0 Cyflwyniad 
 
1.1 Y cyd-destun cyffredinol 
 
Mae Amgueddfa Cymru’n gorff siartredig annibynnol ac yn elusen gofrestredig sy’n cael ei 
hariannu’n bennaf trwy gymorth grant gan Lywodraeth Cymru fel Corff a Noddir gan 
Lywodraeth Cymru. 
 
Mae’r cynllun hwn, a gytunwyd rhwng Amgueddfa Cymru a Llywodraeth Cymru, yn nodi 
prif waith yr Amgueddfa yn ystod y flwyddyn ariannol o fis Ebrill 2012 i fis Mawrth 2013. Nod y 
cynllun yw darparu dau beth: 
 
•  crynodeb clir i’r Amgueddfa o’i chynllun gwaith am y flwyddyn i ddod a fframwaith a fydd yn 
ein galluogi i fesur ein llwyddiant wrth gyflawni ein hamcanion  
 
• crynodeb i Lywodraeth Cymru o’n gweithgareddau a’n targedau yn ystod 2012/2013 gan ddangos 
sut y byddant yn cyfrannu at amcanion Llywodraeth Cymru yn y flwyddyn i ddod. 
 
1.2 Y cyd-destun cynllunio 
 
Yn 2005/6, ymgynghorodd Amgueddfa Cymru yn helaeth ynglŷn â’i gweledigaeth o greu 
‘amgueddfa ddysg o safon ryngwladol’. Mae ymrwymiadau strategol sylfaenol, hirdymor yr 
Amgueddfa wedi’u hamlinellu yn y Datganiad o Weledigaeth sy’n disgrifio cyfeiriad ein gwaith yn y 
dyfodol a’n dyheadau ar gyfer datblygu’r Amgueddfa dros y degawd nesaf a thu hwnt. 
 
Eleni, cafodd dogfen gynllunio’r Amgueddfa yn y tymor canolig, y Map Gweledigaeth, ei 
hailysgrifennu’n llwyr, ac mae’r manylion wedi’u diweddaru i gynnwys y cyfnod 2012/13-2014/15. 
Mae’r Map Gweledigaeth (lefel uchaf i’w weld yn Ffigur 1), sef cynllun corfforaethol Amgueddfa 
Cymru, yn amlinellu deg o amcanion allweddol y bydd y sefydliad yn canolbwyntio arnynt dros y tair 
blynedd nesaf er mwyn gwireddu’r Weledigaeth. Mae’r amcanion allweddol hyn yn cyd-fynd â 
strategaethau ac amcanion Llywodraeth Cymru, yn disgrifio ein dyheadau a’n hymrwymiadau ar 
gyfer y dyfodol ac yn cynnig fframwaith cryf ar gyfer ein gweithgareddau. Bydd nifer o fentrau 
strategol yn sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd ym mhob amcan allweddol. 
 
Cyfres o gynlluniau amcanion manwl ar gyfer pob adran sy’n sail i’r Cynllun Gweithredol hwn, ac 
maent yn dilyn patrwm y deg amcan allweddol sydd yn y Map Gweledigaeth ac yn nodi manylion y 
mentrau strategol a nodwyd ar gyfer blwyddyn gyntaf y fersiwn gyfredol o’r Map Gweledigaeth. 
 
Ffigur 1 Map Gweledigaeth Amgueddfa Cymru 2012/13-2014/15 
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1.3 Y cyd-destun ariannol 
 
Nid yw’r heriau sy’n wynebu economi’r DU wedi lleddfu dros y flwyddyn ddiwethaf ac, mewn sawl 
maes, maent wedi gwaethygu. Mewn meysydd allweddol fel twf CMC, chwyddiant a benthyca, 
mae’r Trysorlys wedi gorfod newid ei ragdybiaethau ar gyfer y tymor byr a chanolig. Hefyd, er nad 
yw’r DU yn aelod o Ardal yr Ewro, mae pryder parhaus ynglŷn â chyllid cyhoeddus rhai o’i haelodau 
wedi arwain at fwy o anwadalrwydd yn y marchnadoedd ariannol a chynnydd cyffredinol yng 
nghostau benthyca’r llywodraeth. 
 
Mae hyn oll yn golygu y bydd pwrs y wlad yn crebachu a sefydliadau sector cyhoeddus yn wynebu 
mwy fyth o heriau ariannol. Mae’n anorfod y bydd hyn yn ergyd i rai o’n cynlluniau a amlinellir yn ein 
Cynllun Gweithredol, ond rydym wedi ymrwymo i gynnal gwasanaethau rheng flaen, cyhyd ag sy’n 
bosibl, a chanolbwyntio ar gyflawni’r Weledigaeth. Mae hyn yn mynd yn fwyfwy anodd bob 
blwyddyn, er y bydd effaith y toriadau cyllidebol yn waeth o gofio bod yr Amgueddfa eisoes wedi 
gorfod gwneud arbedion sylweddol er mwyn adlewyrchu’r gwahaniaeth rhwng y cymorth grant 
ychwanegol a dderbyniwyd a chostau’r setliadau cyflog blynyddol ynghyd â’r cynnydd sylweddol 
mewn costau ynni. 
 
Bydd effaith diffygion yng nghyllideb y sector cyhoeddus yn cael effaith arwyddocaol ar ein 
gweithrediadau. Rydym yn rhagweld mai dyma fydd y sefyllfa dros y blynyddoedd nesaf a, chan fod 
dros 80% o’n costau refeniw yn mynd tuag at dalu staff a 10% arall o’n cyllideb yn cael ei wario ar 
ynni a threthi busnes, ychydig iawn o hyblygrwydd sydd gan Amgueddfa Cymru ynglŷn â sut i wario’i 
harian. 
 
Mewn termau ariannol, mae ein grant refeniw wedi gostwng 4.28% dros y tair blynedd hyd at 
2013/14 a bu gostyngiad o £325,000 (o £925,000, sef 35%) yn ein grant cyfalaf cynnal a chadw yn 
2011/12, ac mae wedi parhau ar y lefel is hon dros yr un cyfnod. Yn ogystal, mae’r grant caffael 
sbesimenau wedi gostwng yn sylweddol (50% y flwyddyn) dros yr un cyfnod, i £538,000 y flwyddyn. 
 
Rydym wedi paratoi cynlluniau ariannol i fynd i’r afael â’r setliad cyllidebol anodd. Fel rhan o’r 
cynlluniau hyn, rydym wedi gweithredu sawl rownd o Gynllun Diswyddo Gwirfoddol dros y tair 
blynedd diwethaf sydd, ynghyd â’r penderfyniad i beidio â llenwi swyddi gwag eraill yn ystod y 
flwyddyn, wedi gostwng bil sylfaenol y gyflogres ryw £2.5 miliwn dros nifer o flynyddoedd. Mae’r 
arbediad hwn, yn ogystal â’r arbedion a’r mesurau effeithlonrwydd eraill sy’n codi yn ystod y 
flwyddyn, a ategir gan y cynnydd yn y terfyn ariannol a ddygir ymlaen, yn golygu bod gan yr 
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Amgueddfa rywfaint o hyblygrwydd wrth fynd i’r afael ag effaith y toriadau i’r grant cymorth. Rydym 
wedi cymryd camau eraill trwy fuddsoddi mewn cynlluniau i leihau ein costau ynni, ac rydym yn 
parhau i ystyried arbedion effeithlonrwydd eraill. 
 
Bydd yr Amgueddfa yn parhau i flaengynllunio yn y tymor canolig yn hytrach na’r deuddeg mis 
nesaf yn unig. I’r perwyl hwn, dros y tair blynedd nesaf, bydd yr Amgueddfa yn parhau i ymchwilio 
i effeithiau colli rhagor o weithwyr wrth iddynt godi, trwy drosiant staff, ymddeoliadau a Diswyddo 
Gwirfoddol. Byddwn hefyd yn parhau i chwilio am arbedion o ran cyflogau, er mwyn cael rhagor o 
hyblygrwydd cyllidebol a chynyddu’r cyllidebau gweithredol. Bydd yr adolygiad hwn yn sicrhau y 
gallwn ailgyfeirio’n harian i wireddu blaenoriaethau gweledigaeth yr Amgueddfa ac er mwyn 
darparu ar gyfer effaith costau refeniw datblygiadau newydd fel project Creu Hanes yn Sain 
Ffagan. 
 
Rydym hefyd wedi buddsoddi cryn dipyn o amser, ymdrech ac arbenigedd yn datblygu ein 
gweithgareddau masnachol dros y blynyddoedd diwethaf, nes bod trosiant ein his-gwmni 
masnachu yn werth tua £4 miliwn y flwyddyn bellach. Byddwn yn gosod targedau uchelgeisiol ar 
gyfer y flwyddyn i ddod. Ond mae natur ei weithgareddau wedi golygu bod y cyni ariannol diweddar 
wedi effeithio ar hyn. Yn ystod 2011/12, ceisiodd Amgueddfa Cymru leddfu effeithiau ariannol y 
dirwasgiad drwy’n gwaith marchnata, gan bwysleisio mynediad am ddim yn arbennig. Rydym hefyd 
wedi cydweithio â’n cwmni masnachfraint arlwyo i ddatblygu mentrau creu incwm. 
  
Mae mesurau a ddisgrifir uchod yn ein galluogi ni i leihau effaith y toriadau arfaethedig mewn 
cymorth grant. Er hynny, bydd yr Amgueddfa yn parhau i ddadlau dros adfer y gyllideb er mwyn 
osgoi toriadau yn y gwasanaeth yn y dyfodol. Bydd y toriadau hyn yn cael effaith andwyol ar waith 
cynnal a chadw’r ystâd ac ar allu’r Amgueddfa i ychwanegu at y casgliadau. Rydym wedi adolygu’r 
rhaglen gynnal a chadw a byddwn yn parhau i wneud hynny er mwyn trefnu amserlen waith a fydd 
yn sicrhau mynediad diogel i’n safleoedd a buddsoddiad yn ein seilwaith TGCh. 
 
Bydd torri’r grant caffael sbesimenau yn amharu ar allu’r Amgueddfa i ychwanegu at y casgliadau 
a pharhau i wneud gwaith ymchwil ar y lefel bresennol. Hefyd, bydd yn cael effaith ddifrifol ar allu’r 
Amgueddfa i ddenu arian ar sail y grant caffael sbesimenau, elfen lwyddiannus iawn o’i gwaith yn 
y blynyddoedd diwethaf. Er hynny, byddwn yn parhau i chwilio am ffynonellau posibl o arian 
cyhoeddus. Yn ogystal â’r tocio i’r grant caffael sbesimenau, mae’r hinsawdd economaidd bresennol 
yn creu anawsterau mawr i adran codi arian yr Amgueddfa, sy’n targedu ymddiriedolaethau, arian 
loteri, nawdd corfforaethol ac unigolion. Gan fod hwn yn arian cyfalaf, mae hon yn her ychwanegol 
i’n projectau datblygu cyfalaf allweddol a gwaith caffael sbesimenau. 
 
Er gwaetha’r anawsterau ariannol, rydym yn parhau i ddangos yr holl ffyrdd y gallwn wneud 
cyfraniad cadarnhaol i Gymru ac i fywydau pobl Cymru. Mae’r Cynllun Gweithredol hwn ar gyfer 
2012/13 yn adlewyrchu’r dewisiadau rhwng dulliau cyflenwi gwahanol sy’n cystadlu â’i gilydd, llawer 
ohonynt yn rhan gadarnhaol o fywyd y genedl. Bydd Amgueddfa Cymru yn parhau i reoli ei materion 
ariannol yn ofalus yn ystod 2012/13, gyda’r nod o barhau i ymateb i heriau’r dyfodol fel y gellir 
parhau i gynnal gwasanaethau rheng-flaen a chyflawni’r Weledigaeth. 
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2.0 Ein pwrpas a’n blaenoriaethau 
 
2.1 Ein pwrpas 
 
Amcan elusennol Amgueddfa Cymru, fel y nodwyd yn ein Siarter (a adolygwyd yn 2006) yw 
hyrwyddo addysg y cyhoedd:  
 
(i) yn bennaf, trwy ddarlunio’n gynhwysfawr wyddoniaeth, celfyddydau, diwydiant, hanes a diwylliant 
Cymru, neu sy’n berthnasol i Gymru, ac  
(ii) yn gyffredinol, drwy gasglu, cofnodi, cadw, egluro a chyflwyno gwrthrychau a phethau, a 
gwybodaeth gysylltiedig, boed yn gysylltiedig â Chymru ai peidio, y bwriedir iddynt wella 
dealltwriaeth ymhellach a hybu ymchwil. 
 
2.2 Ein blaenoriaethau 
 
Fel y nodwyd eisoes yn adran 1.0, amlinellir yr ymrwymiadau strategol hirdymor ar gyfer yr 
Amgueddfa yn y Datganiad o Weledigaeth a’n Map Gweledigaeth 3 blynedd. 
 
Rydym yn rhannu’r un weledigaeth yn fras â’r corff sy’n ein hariannu, Llywodraeth Cymru, ac mae’r 
cynllun hwn yn cael ei lywio gan y Llythyr Cylch Gwaith blynyddol gan y Gweinidog Tai, Adfywio a 
Threftadaeth (Atodiad A), ac wedi’i strwythuro o amgylch y deg Amcan Allweddol sydd yn ein Map 
Gweledigaeth 3 blynedd. 
 
Agenda strategol Llywodraeth Cymru 
 
Mae agenda strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2011 ymlaen wedi’i chynnwys yn y ddogfen 
Rhaglen Lywodraethu, dogfen sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ac sy’n ceisio sicrhau bod pawb 
ohonom yn cyfrannu at greu Cymru’r dyfodol. 
 
Mae gwaith yr Amgueddfa’n cyd-fynd ag agenda strategol ehangach Llywodraeth Cymru, gan 
gyfrannu at y meysydd canlynol yn y Rhaglen Lywodraethu: 
 
• Diwylliant a Threftadaeth Cymru 
• Twf a Swyddi Cynaliadwy  
• Addysg 
• Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru 
• Cydraddoldeb 
• Mynd i’r Afael â Thlodi 
• Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. 
 
Mae darparu gwasanaethau agored a hygyrch i bobl Cymru wrth wraidd Gweledigaeth yr 
Amgueddfa. Mae’r Amgueddfa hefyd yn gwneud cyfraniad pwysig at gyflawni’r ymrwymiadau 
penodol canlynol ym map ffyrdd strategol Llywodraeth Cymru, y Rhaglen Lywodraethu: 
 
• Datblygu ymhellach safle Sain Ffagan fel atyniad diwylliannol pwysig ac fel porth i Gymru ar 
gyfer ymwelwyr  
• Parhau i gynnig mynediad am ddim i Amgueddfa Cymru er mwyn sicrhau ei bod yn cael 
cymaint o effaith â phosibl, a 
• Datblygu potensial cyfryngau digidol i hybu diwylliant trwy gyfrwng Casgliad y Werin Cymru a 
mentrau eraill ar-lein. 
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Yn ogystal, mae Amgueddfa Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo a chyfrannu at gyflawni Strategaeth 
Amgueddfeydd Cymru 2010-2015 Llywodraeth Cymru (gweler adran 4.6.1), sy’n ddogfen allweddol 
sy’n amlinellu’r cyfeiriad strategol ar gyfer y sector amgueddfeydd yng Nghymru dros y pedair 
blynedd nesaf. Mae amcanion yr Amgueddfa yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni amrywiaeth eang o 
strategaethau Llywodraeth Cymru fel y nodir yn Nhabl 1 isod. 
 
Tabl 1. Mapio meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth, amcanion y Map Gweledigaeth a 
Strategaethau Llywodraeth Cymru a gefnogir ganddynt 
  
Darparu trwy amcanion y Map Gweledigaeth Strategaethau Llywodraeth Cymru a 

gefnogir  
Blaenoriaeth 1: Creu amgueddfeydd byw... lle mae’r casgliadau’n adrodd eu straeon mewn 
ffordd gliriach, a’r ymwelwyr yn profi bywyd ddoe a heddiw ac yn archwilio gwahanol 
bosibiliadau ar gyfer y dyfodol. 
Byddwn ni’n datblygu ein hamgueddfeydd o safon 
ryngwladol er mwyn ysbrydoli dysgu a chysylltu 
pobl â’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol.  
Byddwn ni’n cyfleu ein casgliadau a’n hatgofion ni i 
gyd trwy adrodd straeon perthnasol, ystyrlon ac 
addysgiadol. 

Rhaglen Lywodraethu: Twf a swyddi 
cynaliadwy; Addysg; Yr amgylchedd a 
chynaliadwyedd; Diwylliant a threftadaeth 
Cymru; Cymru Fyw: fframwaith yr 
amgylchedd naturiol; Strategaeth Newid yn 
yr Hinsawdd; Strategaeth Twristiaeth 
Ddiwylliannol; Iaith Fyw, Iaith Byw. 

Blaenoriaeth 2: Datblygu casgliadau llewyrchus... sy’n cael eu defnyddio’n dda, sy’n 
gynaliadwy ac sy’n tyfu. 
Byddwn ni’n datblygu ein hamgueddfeydd o safon 
ryngwladol er mwyn ysbrydoli dysgu a chysylltu 
pobl â’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol. 
Byddwn ni’n creu bri rhyngwladol. 
Byddwn ni’n denu cynulleidfaoedd penodedig 
â blaenoriaeth. 
Byddwn ni’n cyflwyno casgliadau a gwaith ymchwil 
cyfoes a pherthnasol o safon ryngwladol. 

Rhaglen Lywodraethu: Twf a swyddi 
cynaliadwy; Addysg; Yr amgylchedd a 
chynaliadwyedd; Diwylliant a threftadaeth 
Cymru; Cymru Fyw: fframwaith yr 
amgylchedd naturiol; Strategaeth Twristiaeth 
Ddiwylliannol; Iaith Fyw, Iaith Byw. 

Blaenoriaeth 3: Canfod llwybrau i wneud synnwyr o’r byd... gan ddefnyddio amrywiaeth o 
gyfryngau sy’n addas ar gyfer gwahanol ddulliau dysgu, er mwyn creu mynediad cyfartal i’r 
casgliadau. 
Byddwn ni’n denu cynulleidfaoedd penodedig 
â blaenoriaeth. 
Byddwn ni’n cyfleu ein casgliadau a’n hatgofion ni i 
gyd trwy adrodd straeon perthnasol, ystyrlon ac 
addysgiadol. 
Byddwn ni’n defnyddio atebion rhithwir a’r 
cyfryngau newydd. 

Rhaglen Lywodraethu: Twf a swyddi 
cynaliadwy; Gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru; Addysg; Cydraddoldeb; Mynd i’r 
afael â thlodi; Yr amgylchedd a 
chynaliadwyedd; Diwylliant a threftadaeth 
Cymru; Cynllun gweithredu Gwrthdlodi; 
Strategaeth Cymru Ddigidol; Cymru Fyw: 
fframwaith yr amgylchedd naturiol; 
Strategaeth Tlodi Plant. 

Blaenoriaeth 4: Dysgu trwy rannu... ein cynlluniau gyda’n hymwelwyr a chyd-ddatblygu’r 
ffyrdd y byddwn yn gweithio, er mwyn darparu mynediad ystyrlon i’r casgliadau i’r 
amrywiaeth o bobl sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru. 
Byddwn ni’n denu cynulleidfaoedd penodedig 
â blaenoriaeth. 
Byddwn ni’n cyflwyno casgliadau a gwaith ymchwil 
cyfoes a pherthnasol o safon ryngwladol. 
Byddwn ni’n cyfleu ein casgliadau a’n hatgofion ni i 

Rhaglen Lywodraethu – Gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru; Addysg; 
Cydraddoldeb; Diwylliant a threftadaeth 
Cymru; Strategaeth Twristiaeth 
Ddiwylliannol; Strategaeth Tlodi Plant; Iaith 
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Darparu trwy amcanion y Map Gweledigaeth Strategaethau Llywodraeth Cymru a 
gefnogir  

gyd trwy adrodd straeon perthnasol, ystyrlon ac 
addysgiadol. 
Byddwn ni’n ehangu ein partneriaethau cymunedol, 
strategol ac ariannol. 

Fyw, Iaith Byw. 

Blaenoriaeth 5: Cyfathrebu... ein neges fel y daw Amgueddfa Cymru yn adnabyddus ledled y 
byd fel canolfan ddysg o safon ryngwladol. 
Byddwn ni’n creu bri rhyngwladol. 
Byddwn ni’n cyfleu ein casgliadau a’n hatgofion ni i 
gyd trwy adrodd straeon perthnasol, ystyrlon ac 
addysgiadol. 
Byddwn ni’n cyflwyno casgliadau a gwaith ymchwil 
cyfoes a pherthnasol o safon ryngwladol. 
Byddwn ni’n ehangu ein partneriaethau cymunedol, 
strategol ac ariannol.  
Byddwn ni’n defnyddio atebion rhithwir a’r cyfryngau 
newydd. 
Byddwn ni’n hyrwyddo cynaliadwyedd cyhoeddus, 
gwleidyddol ac ariannol. 

Rhaglen Lywodraethu: Twf a swyddi 
cynaliadwy; Gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru; Addysg; Diwylliant a threftadaeth 
Cymru; Iaith Fyw, Iaith Byw. 

Blaenoriaeth 6: Datblygu fel corff sy’n dysgu... trwy osod sgiliau dysgu wrth graidd ein holl 
waith. 
Byddwn ni’n cynnal ac yn ymestyn doniau, sgiliau 
proffesiynol a galluoedd craidd ein staff. 
Byddwn ni’n ehangu ein partneriaethau cymunedol, 
strategol ac ariannol. 

Rhaglen Lywodraethu: Twf a swyddi 
cynaliadwy; Gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru; Diwylliant a threftadaeth Cymru;  
Iaith Fyw, Iaith Byw. 

Blaenoriaeth 7: Cynyddu ein hadnoddau... fel bod gennym sail gref a chadarn i gyflawni ein 
Gweledigaeth at y degawd nesaf a thu hwnt. 
Byddwn ni’n hyrwyddo cynaliadwyedd cyhoeddus, 
gwleidyddol ac ariannol. 
Byddwn ni’n defnyddio dull strategol a masnachol i 
ddatblygu a dyrannu adnoddau. 

Rhaglen Lywodraethu: Twf a swyddi 
cynaliadwy; Diwylliant a threftadaeth Cymru; 
Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned; Strategaeth 
Newid yn yr Hinsawdd; Strategaeth 
Twristiaeth Gynaliadwy. 

 
Nodiadau i gyd-fynd â thabl 1 – y meysydd allweddol lle mae Amgueddfa Cymru’n cyfrannu 
at y Rhaglen Lywodraethu. 
 
Twf a swyddi cynaliadwy – buddsoddi mewn swyddi; cefnogi twristiaeth; creu cyfleoedd 
prentisiaeth; gweithio mewn ffordd gynaliadwy. 
Gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru – mentrau newydd yn y cyfryngau; partneriaethau 
cydweithredol. 
Addysg – ysbrydoli dysgu; cefnogi profiadau blynyddoedd cynnar. 
Cydraddoldeb – datblygu cyfle cyfartal. 
Mynd i’r afael â thlodi – mynd i’r afael â thlodi cyfranogi. 
Yr amgylchedd a chynaliadwyedd – byw o fewn cyfyngiadau amgylcheddol; ymchwil yn sail i 
ecosystemau iach a llefydd cynaliadwy. 
Diwylliant a threftadaeth Cymru – yn benodol trwy ddatblygu Sain Ffagan a pharhau i gynnig 
mynediad di-dâl; yn gyffredinol trwy gynyddu cyfranogiad ac ehangu mynediad; targedu teuluoedd 
incwm isel; hyrwyddo’r Gymraeg. 
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Yn ogystal â gwaith craidd Amgueddfa Cymru fel yr amlinellir yn ein Siarter a’n rhwymedigaethau 
cyfreithiol ac achredu (gweler Adran 3.0), mae meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 
y flwyddyn i ddod, fel y nodir yn y Llythyr Cylch Gwaith, fel a ganlyn: 
 
Darparu’r projectau cyfalaf a’r rhaglenni digwyddiadau a gweithgareddau sydd wedi’u nodi 
fel blaenoriaethau yng Ngweledigaeth yr Amgueddfa ar gyfer y dyfodol, a pharhau i chwilio 
am ffrydiau ariannu ychwanegol ar eu cyfer. 
 
Cyflwyno rhaglen estynedig o weithgareddau partneriaeth, gan gynnwys rhai gyda chyrff 
eraill a noddir gan Lywodraeth Cymru ym Mhortffolio’r Gweinidog, fel bod casgliadau’r 
Amgueddfa ar gael yn fwy eang ledled Cymru, a chyfrannu at y gwaith o gyflwyno 
gwasanaeth treftadaeth a diwylliant mwy cydgysylltiedig. 
 
Datblygu proffil casgliadau a gweithgareddau ymchwil yr Amgueddfa yng Nghymru, y DU 
ac yn rhyngwladol. 
 
Galluogi holl aelodau’r gymdeithas i weld a defnyddio casgliadau a gwasanaethau’r 
Amgueddfa ledled Cymru, a hyrwyddo hynny, gan dalu sylw arbennig i anghenion 
cymunedau difreintiedig a grwpiau lleiafrifol. 
 
Gwella a rheoli casgliadau, ystadau ac adnoddau’r Amgueddfa yn effeithiol. 
 
Mae’r gweithgareddau a fydd yn cyflawni amcanion yn y meysydd hyn dros y 12 mis nesaf wedi’u 
nodi yn adran 4.0 – Mentrau Strategol 2012/13. Noder y rhain gyda’r symbol * fel ‘Amcanion y 
Llythyr Cylch Gwaith’, ymhlith ein casgliad llawn o weithgareddau. 
 
Dull cyflawni 
 
Yn unol â chais y Llythyr Cylch Gwaith, bydd yr Amgueddfa yn adrodd ar y cynnydd diweddaraf yn 
erbyn y cerrig milltir cyflawni bob chwarter. Hefyd, byddwn yn monitro a gwerthuso ein perfformiad 
trwy ddefnyddio amryw o ddulliau meintiol ac ansoddol a nodwyd ym mhecyn newydd EvAluAtE, 
a gyhoeddir mewn dogfen ar wahân ac a amlinellir yn Adran 5.0, Gwerthusiad. Byddwn yn 
defnyddio hwn i fesur llwyddiant ein gwaith yn erbyn amcanion ein gweledigaeth, ac i sbarduno 
ein gwelliant a’n datblygiad parhaus fel sefydliad sy’n dysgu. 
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3.0 Ymrwymiadau craidd 
 
Mae gwaith Amgueddfa Cymru fel corff amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn cynnwys nifer o 
ymrwymiadau cyflenwi craidd. Mae’r adran hon yn cynnwys amlinelliad o’r pethau y mae’n rhaid 
inni eu gwneud o flwyddyn i flwyddyn er mwyn bodloni ein rhwymedigaethau statudol, cyfreithiol, 
siarter, achredu a llywodraethu. 
 
Mae’r symbol * yn cyfeirio at yr amcanion a’r tasgau penodol a nodir yn y Llythyr Cylch Gwaith 
(Atodiad A). 
 
Yn ystod 2012/2013, byddwn yn parhau i: 
 

• sicrhau bod Amgueddfa Cymru’n cael ei llywodraethu yn unol â’r Siarter Brenhinol ac 
egwyddorion Nolan 
 

• yn unol â’n siarter, sicrhau ein bod yn ymgysylltu ac ymgynghori â’r cyhoedd  
 

• datblygu a gofalu am y casgliadau cenedlaethol, a gedwir er ymddiriedaeth i bobl Cymru, yn unol 
â safonau rheoli a storio rhyngwladol, a gweithredu fel rhan o fframwaith cyfreithiol a moesegol ar 
gyfer datblygu casgliadau (polisïau caffael a gwaredu) * 
 

• bod yn ganolfan ymchwil o fri a darparu arbenigedd a safbwynt Cymreig ym mhob maes casglu, 
i sefydliadau ac unigolion ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol  
 

• darparu’r mynediad llawnaf posibl, yn uniongyrchol ac yn ddigidol, i’r casgliadau a’r wybodaeth 
sy’n gysylltiedig â nhw * 
 

• rhoi gofal o’r radd flaenaf i eitemau ar fenthyg o amgueddfeydd a sefydliadau eraill 
 

• agor ei saith amgueddfa genedlaethol i’r cyhoedd heb godi tâl mynediad *  
 

• cadw ei statws fel amgueddfa achrededig 
 

• sicrhau diogelwch ei chasgliadau 
 

• rhoi’r casgliadau cenedlaethol ar fenthyg i ganolfannau ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol  
 

• sicrhau cynrychiolaeth ar bwyllgorau a phaneli o bwys 
 

• cynnal gweithlu amrywiol a chynrychioladol 
 

• helpu i ddatblygu staff trwy gyfleoedd hyfforddi, datblygiad proffesiynol parhaus a chynllunio ar 
gyfer olyniaeth  
 

• rhoi’r Strategaeth Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed (yr hen strategaeth amddiffyn plant) 
a’i gweithdrefnau ar waith  
 

• annog gwirfoddolwyr trwy gyfrwng rhaglen wirfoddoli gynhwysfawr  
 

• cefnogi, cynnal a rheoli’r seilwaith a gwasanaethau TGCh er mwyn darparu systemau diogel, 
effeithlon ac effeithiol sy’n cynnig gwerth am arian  
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• sicrhau bod ein holl safleoedd yn groesawgar, yn cael eu cynnal yn dda a’u bod yn llefydd glân a 

diogel i bob ymwelydd, staff a rhanddeiliad  
 

• gweithio’n gynaliadwy, yn unol ag Adran 79 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006; mae 
Amgueddfa Cymru wedi ymrwymo i Ddatblygu Cynaliadwy, gan sicrhau bod ein hamgueddfeydd 
a’n cynlluniau nid yn unig yn gynaliadwy, ond ein bod hefyd yn addysgu am ddatblygu cynaliadwy 
trwy ddulliau dehongli ein casgliadau *  
 

• sicrhau cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn, yn unol ag Adran 77 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006, a’r dyletswyddau sector cyhoeddus ychwanegol yn Neddf Cydraddoldeb 2010  
 

• hyrwyddo’r Gymraeg yn ein harferion busnes a thrwy ein rhaglenni dysgu, fel y nodwyd yn adran 
78 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 *  
 

• gweithio mewn partneriaeth, gan gefnogi dyletswydd Llywodraeth Cymru dan adrannau 
73, 74 a 75 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i hyrwyddo buddiannau Llywodraeth Leol, y Sector 
Gwirfoddol a’r Sector Busnes * 
 

• paratoi ein Strategaeth Tlodi Plant ein hun yn unol â Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 *  
 

• sicrhau ein bod yn bodloni deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data, Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol ac Iechyd a Diogelwch  
 

• sicrhau ein bod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau statudol mewn perthynas â Rheoli 
Gwybodaeth, Diogelwch Gwybodaeth a Hawliau Eiddo Deallusol  
 

• rheoli’r holl brojectau adeiladu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r gofynion statudol a rheoliadol 
i gyd  
 

• sicrhau bod cynlluniau Corfforaethol a Gweithredol ar waith sy’n bodloni gofynion Llywodraeth 
Cymru fel y nodir yn y Llythyr Cylch Gwaith ac amcanion strategol yr Amgueddfa ei hun, a bod y 
rhain yn cael eu monitro a’u gwerthuso  
 

• sicrhau atebolrwydd cyhoeddus h.y. priodoldeb a rheoleidd-dra trwy gydymffurfio â rheoliadau 
cyllid a chaffael a rheolau mewnol yr Amgueddfa  
 

• sicrhau bod staff a chyflenwyr yn cael eu talu, a chyflawni’r targedau taliadau prydlon yn unol â’r 
dyletswyddau statudol  
 

• paratoi adroddiadau statudol a chyfrifon statudol Amgueddfa Cymru (a’r Is-gwmni Masnachu)  
 

• sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r deddfau trethi a chwblhau ffurflenni treth h.y. TAW a PAYE  
 

• cwblhau’r holl ffurflenni statudol eraill h.y. y Comisiwn Elusennau  
 

• cymryd camau priodol i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor Cynllun Pensiwn yr Amgueddfa *  
 

• rhoi cyngor i grwneriaid a gweinyddwyr Achosion yn ymwneud â Thrysorau yng Nghymru yn 
unol â’r Ddeddf Trysor  
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• gweithredu’r Cynllun Henebion Cludadwy yng Nghymru. 
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4.0 Mentrau Strategol i’w cyflawni yn ystod 2012/2013 
 
Mae’r symbol (*) yn nodi’r amcanion penodol a nodir yn y Llythyr Cylch Gwaith (Atodiad A). 
  
Pobl Cymru 
 
4.1 Byddwn ni’n datblygu ein hamgueddfeydd o safon ryngwladol er mwyn ysbrydoli 
dysgu a chysylltu pobl â’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol 
 
4.1.1 Dechrau ailddatblygu safle Sain Ffagan, yn amodol ar gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri 
a chyflwyno cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru.* JW-D 
 
Cerrig milltir: Cyflawni gwaith paratoi fel y gall gwaith adeiladu ddechrau yn 2013. Penodi tîm 
dylunio i ddechrau gwaith dylunio manwl cam E Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain erbyn mis 
Hydref 2012. Cael caniatâd cynllunio ac adeiladau rhestredig erbyn mis Awst 2012. Ar ôl cael 
cadarnhad o gyllid, rhoi cynlluniau a strategaethau’r project ar waith. Parhau i ddatblygu 
cynlluniau i greu incwm ar y safle a datblygu cynigion i fynd i’r afael â’r gwahanol faterion 
trafnidiaeth. 
 
4.1.2 Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, datblygu uwchgynllun ar gyfer y llawr gwaelod, gan 
gynnwys Amgueddfa Hanes Natur Cymru, siop, mannau arlwyo, mannau arddangos a gofod 
arddangos casgliadau cysylltiedig, a pharatoi strategaeth ariannu.* JW-D/MR 
 
Cerrig milltir: Cwblhau gwaith paratoi ac ymgysylltu â rhanddeiliaid er mwyn llywio datblygiad yr 
uwchgynllun erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.1.3 Yn unol ag uwchgynllun llawr gwaelod Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, adleoli elfennau 
o arddangosiad y casgliadau Archaeoleg a Niwmismateg i Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru. 
* JW-D 
 
Cerrig milltir: Cynnal asesiadau risg angenrheidiol a datblygu strategaeth ar gyfer symud y 
casgliadau i Sain Ffagan erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.1.4 Llunio cynlluniau project ar gyfer ailddatblygu Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, gan 
gynnwys strategaeth ariannu ac ymgorffori partneriaethau strategol. MR 
 
Cerrig milltir: Cwblhau’r Astudiaeth Ddichonoldeb a’r Arfarniad Opsiynau erbyn mis Medi 2012. 
Datblygu strategaeth ariannu erbyn mis Rhagfyr 2012. 
 
4.1.5 Datblygu cynlluniau ar gyfer y Felin a Thŷ Pen Pownd yn Amgueddfa Wlân Cymru. MR 
 
Cerrig milltir: Nodi cyllideb ar gyfer y gwaith hwn a datblygu cynlluniau erbyn mis Rhagfyr 2012. 
 
4.1.6 Yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ystyried y posibilrwydd o osod drysau mwy o faint 
yn y Brif Neuadd er mwyn hwyluso’r gwaith o symud gwrthrychau mawr i’r ardal arddangos. MR 
 
Cerrig milltir: Asesu dewisiadau ar gyfer newid y drysau mynediad i’r Brif Neuadd erbyn mis 
Medi 2012; os yw’r newid hwn yn ymarferol, cael costau a thendrau terfynol erbyn mis Rhagfyr 
2012 a chwblhau gwaith ar y drysau erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.1.7 Datblygu ymgyrchoedd traws-farchnata gwell a mwy unigryw, gan gysylltu ein safleoedd â’i 
gilydd a chyfeirio pobl at gyrff treftadaeth eraill ledled Cymru. MR [RG] 
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Carreg filltir: Cyflwyno ymgyrchoedd traws-farchnata ac arwyddion corfforaethol newydd ar 
draws safleoedd erbyn mis Gorffennaf 2012. Cefnogi’r gweithgareddau marchnata trwy 
ddatganiadau i’r wasg e.e. ar gyfer yr arddangosfa animeiddio yn Amgueddfa Genedlaethol y 
Glannau ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a threialu menter i gyfeirio pobl at gyrff 
treftadaeth eraill o un o amgueddfeydd Amgueddfa Cymru. 
 
 
4.2 Byddwn ni’n creu bri rhyngwladol 
 
4.2.1 Datblygu Strategaeth Ryngwladol gynhwysfawr trwy gydweithio â Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid eraill, gan ddiffinio amserlenni clir a fframweithiau ymgysylltu.* DA  
 
Cerrig milltir: Datblygu Strategaeth Ryngwladol Amgueddfa Cymru erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.2.2 Hyrwyddo rôl arweiniol Amgueddfa Cymru mewn perthynas â chasgliadau a 
gweithgareddau ymchwil yn fyd-eang yn y gwyddorau, celf a hanes. * JW-D 
 
Cerrig milltir: Recriwtio Pennaeth Ymchwil erbyn mis Medi 2012. 
 
Mae crynodeb o weithgareddau ymchwil yn Atodiad B. 
 
4.2.3 Gyda Llywodraeth Cymru, datblygu’r bartneriaeth barhaus â rhanbarth Chongqing yn 
Tsieina, gan gyflwyno arddangosfa bwysig sy’n adlewyrchu Cymru yn y Three Gorges Museum. * 
DA 
 
Cerrig milltir: Erbyn mis Mehefin 2012, datblygu cynnig ar gyfer arddangosfa a fydd yn mynd i 
Chongqing, ac efallai i leoliadau eraill yn Tsieina, yn 2013 neu 2014. Erbyn mis Mawrth 2013, 
archwilio cyfleoedd i drafod capasiti ymchwil tacsonomi ac arbenigedd palaeontoleg a chadwraeth 
mewn perthynas â phrojectau partneriaeth pellach gyda’r Three Gorges Museum. 
 
4.2.4 Trefnu taith newydd i’r Unol Daleithiau ar y cyd â’r American Federation of Arts (AFA) yn 
2015. * MR 
 
Cerrig milltir: Parhau i weithio gyda’r AFA ar y daith ‘Tirluniau’ arfaethedig. 
 
4.2.5 Cynnal a chwarae rhan flaenllaw wrth drefnu Artes Mundi V. * Cyfarwyddwr Newydd [MR] 
 
Cerrig milltir: Gan ddilyn yr amserlen weithredu, gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Artes 
Mundi ar gynnwys curadurol, rhaglenni, logisteg, rhaglen ddysgu a’r sylw a roddir yn y wasg i 
Artes Mundi V (Orielau 19 -24, 6 Hydref 2012-13 Ionawr 2013). Cefnogi’r gwaith o farchnata’r 
arddangosfa i gynulleidfaoedd lleol ac arwain gwaith y wasg yn lleol i helpu i gynnal momentwm yr 
Amgueddfa Gelf Genedlaethol. 
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Cynrychioli Cymru 
 
4.3 Byddwn ni’n denu cynulleidfaoedd penodedig â blaenoriaeth 
 
4.3.1 Deall cynulleidfaoedd a phobl nad ydynt yn ymweld ag Amgueddfa Cymru yn well trwy 
ddatblygu adroddiadau data ymwelwyr mwy cynhwysfawr a dadansoddol. * MR [RG] 
 
Cerrig milltir: Comisiynu proffil newydd o’r bobl sy’n ymweld ag Amgueddfa Cymru yn 2012, yn 
ogystal â chynllun ymchwil ymwelwyr ar wahân. Cwblhau erbyn mis Mawrth 2013. Adolygu’r 
cynulleidfaoedd ar gyfer amgueddfa hanes natur erbyn mis Medi 2012. 
 
4.3.2 Adolygu, nodi a gosod system archebu ledled y sefydliad. Cyfarwyddwr Newydd/NW 
 
Cerrig milltir: Canfod system archebu ledled y sefydliad erbyn mis Mehefin 2012 a’i rhoi ar waith 
erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.3.3 Parhau i gyflawni yn erbyn y Cynlluniau Gweithredu Datblygu Cynulleidfaoedd ar gyfer pob 
amgueddfa ac adolygu a diwygio cynlluniau. * MR [RG] 
 
Cerrig milltir: Paratoi Cynlluniau Gweithredu Datblygu Cynulleidfaoedd newydd a diwygiedig ar 
gyfer pob amgueddfa yn 2012/13. 
 
4.3.4 Datblygu ffocws ar ardaloedd/Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf, plant a phobl ifanc 
(gan gynnwys/yn enwedig y rhai sy’n byw mewn tlodi), dysgwyr y Gymraeg, teuluoedd, pobl ifanc 
a thwristiaid. * PAWB 
 
Mae manylion mentrau yn Atodiad C. 
 
4.3.5 Ymgynghori i adolygu strategaeth ddysgu ledled y sefydliad i annog mwy o ymgysylltu â 
chynulleidfaoedd blaenoriaeth, yn enwedig ymgysylltu â chymunedau difreintiedig. Cyfarwyddwr 
Newydd [JW-D] 
 
Cerrig milltir: Adolygu’r Strategaeth Ddysgu erbyn mis Rhagfyr 2012 
 
4.3.6 Rhoi Strategaeth Tlodi Plant Amgueddfa Cymru ar waith. * DA/PAWB 
 
Cerrig milltir: Cyhoeddi Strategaeth Tlodi Plant Amgueddfa Cymru a’i rhoi ar waith ym mis Ebrill 
2012; paratoi cynllun gweithredu ar gyfer 2012-2013 a’i roi ar waith a’i gyhoeddi law yn llaw â’r 
strategaeth. Cynhyrchu fersiwn o’r strategaeth i bobl ifanc. Trwy drefnu symposiwm undydd, a 
gadeirir gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, cefnogi gwaith sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus 
yng Nghymru gyda’u gwaith ar dlodi plant. Cyflwyno sesiwn ar rôl amgueddfeydd o ran mynd i’r 
afael â thlodi plant yng Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd yng Nghaeredin ym mis 
Tachwedd 2012. 
 
4.3.7 Datblygu perthynas Amgueddfa Cymru â’r grŵp oedran 14-24 trwy’r project Bling). 
Cyfarwyddwr Newydd [JW-D] 
 
Cerrig milltir: Ymestyn project Bling i dair ardal ychwanegol, gydag arian pontio Cymunedau yn 
Gyntaf. Trefnu arddangosiadau/llwybrau sy’n dathlu’r project yn ein harddangosfeydd, gan roi 
sylw i’r projectau lleol perthnasol. Cynnwys allbynnau o’r holl brojectau mewn arddangosfa yn 
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Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Gwneud cais am gyllid i barhau â’r gwaith gyda phobl ifanc o 
dan 25 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). 
 
 
4.4 Byddwn ni’n cyflwyno casgliadau a gwaith ymchwil cyfoes a pherthnasol o 
safon ryngwladol 
 
4.4.1 Datblygu strategaethau ar gyfer ehangu ein rhaglenni gwirfoddoli, cynlluniau prentisiaeth a 
hyfforddi mewn perthynas â gofal a datblygu casgliadau a rhaglenni cyhoeddus. JW-D/NW 
 
Cerrig milltir: Ysgrifennu cynllun gweithredu i ddatblygu’r gwaith hwn erbyn mis Medi 2012. 
 
4.4.2 Adolygu a diwygio strategaethau casgliadau Amgueddfa Cymru, gan gadarnhau 
blaenoriaethau casglu i’r dyfodol. JW-D 
 
Cerrig milltir: Cwblhau erbyn mis Mawrth 2013, gan ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid. 
 
4.4.3 Adolygu’r Strategaeth Ymchwil. JW-D 
 
Mae manylion y rhaglen ymchwil yn Atodiad B. 
 
Cerrig milltir: Adolygu a diwygio strategaeth ymchwil Amgueddfa Cymru erbyn mis Mawrth 2013, 
gan sicrhau bod goblygiadau ad-drefnu disgyblaethau’n cael eu hystyried. 
 
4.4.4 Adolygu systemau a chyfrifoldebau Rheoli Casgliadau, gan gynnwys datblygu cynllun 
strategol ar gyfer cadwraeth, a gwerthuso ac adolygu’r trefniadau storio yn unol â’r prif brojectau 
ailddatblygu. Fel rhan o hyn, dylid symud y Llysieufa i le mwy priodol i storio casgliadau. JW-D 
 
Cerrig milltir: Datblygu cynllun erbyn mis Ionawr 2013 a chynnal astudiaeth ddichonoldeb ar y 
bwriad i symud y Llysieufa erbyn mis Medi 2012. 
 
4.4.5 Datblygu mynediad ar-lein i gronfeydd data casgliadau ac ymchwil ymhellach yn arbennig er 
mwyn ehangu cwmpas casgliadau a chronfeydd data ymchwil. JW-D 
 
Mae cerrig milltir yn cynnwys y canlynol: 
 
•  Cwblhau Cam 1 y project digideiddio dan arweiniad consortiwm a ariennir gan y 
 Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC) o sbesimenau ffosil Prydain ac Iwerddon, gan 
 arwain at gronfa ddata ar-lein sy’n agored i bawb. 
•  Archwilio’r potensial ar gyfer rhyngwyneb oriel ar gyfer y ‘Microsgop Rhithwir’ petrolegol, 
 mewn cydweithrediad â’r Brifysgol Agored, erbyn mis Medi 2012. 
•  Ymestyn cronfa ddata ar-lein Celf Ar-lein (rhestr o baentiadau a cherfluniau ar hyn o bryd) i 
 gynnwys gwaith ar bapur a gwrthrychau celfyddyd gymhwysol erbyn mis Mawrth 2013. 
•  Gweithio mewn partneriaeth ag OPAC i uwchlwytho catalogau llyfrgell i’w gronfa ddata sy’n 
 agored i’r cyhoedd erbyn mis Medi 2012. 
 
4.4.6 Ymchwilio i botensial Casgliad y Werin Cymru a chyfranogiad cymunedol o ran ymgysylltu a 
chasglu. * Cyfarwyddwr Newydd [JW-D/RG] 
 
Cerrig milltir: Cwblhau project cwmpasu erbyn mis Medi 2012. 
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4.4.7 Datblygu partneriaethau strategol ac ymchwilio i’r posibilrwydd o greu Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth â chyrff ymchwil/casglu perthnasol. JW-D 
 
Cerrig milltir: Parhau i adeiladu ar bartneriaethau gyda’r Ardd Fotaneg Genedlaethol, cyrff 
cyhoeddus eraill a Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch. 
 
4.4.8 Adeiladu ar statws Sefydliad Ymchwil Annibynnol (IRO) er mwyn creu canolfannau 
rhagoriaeth ymchwil gyda chysylltiadau â sefydliadau addysg uwch eraill, gan gyflwyno ceisiadau 
ariannu i AHRC a NERC a cheisiadau eraill mewn partneriaeth â sefydliadau addysg uwch.*  
JW-D 
 
Cerrig milltir i gynnwys: Datblygu cynigion ar gyfer projectau ymchwil cydweithredol, gyda 
chymorth y Pennaeth Ymchwil newydd, erbyn mis Rhagfyr 2012. 
 
I gael gwybodaeth am y mentrau ymchwil eraill, ewch i Atodiad B. 
 
4.4.9 Arwain gwaith grŵp Ymgysylltu â’r Cyhoedd Hanes Cymru i ddatblygu mentrau 
cydweithredol a gwaith partneriaeth strategol ledled y sector. * DA 
 
Cerrig milltir: Cadeirio a darparu ysgrifenyddiaeth ar gyfer y grŵp, gan gefnogi tri/pedwar 
cyfarfod yn ystod 2012/2013. 
 
4.4.10 Gweithio gyda CyMAL i wneud gwaith paratoi er mwyn cwmpasu dewisiadau ar gyfer 
dehongli agweddau ar hanes pobl yng Nghymru. * JW-D 
 
Cerrig milltir: Cwblhau’r gwaith cwmpasu erbyn mis Gorffennaf 2012. 
 
4.4.11 Datblygu cynllun gyda phartneriaid i gydgysylltu’r ddarpariaeth o hyfforddiant a datblygu 
tacsonomig yng Nghymru. * JW-D 
 
Carreg filltir: Cwblhau’r cynllun erbyn mis Rhagfyr 2012, gan gyflwyno adroddiad i Bartneriaeth 
Bioamrywiaeth Cymru. 
 
 
4.5 Byddwn ni’n cyfleu ein casgliadau a’n hatgofion ni i gyd trwy adrodd straeon 
perthnasol, ystyrlon ac addysgiadol 
 
4.5.1 Ysgrifennu Strategaeth Arddangosfeydd newydd i’r sefydliad ac, fel rhan o hyn, datblygu 
cynlluniau ar gyfer arddangosfeydd poblogaidd am gyfnodau hirach ac ar raddfa fawr o 2014 
ymlaen, gan ymgorffori cynlluniau cyllideb a busnes priodol. Cyfarwyddwr Newydd [MR] 
 
Cerrig milltir: Dechrau gweithio ar Strategaeth Arddangosfeydd ddrafft erbyn mis Medi 2012. 
Dechrau gweithio ar gynllun drafft ar gyfer arddangosfeydd poblogaidd a rhai eraill ar raddfa fawr 
erbyn mis Mawrth 2013.  
 
4.5.2 Datblygu Strategaeth Gyhoeddi newydd i gynnwys mwy o brojectau masnachol, gan 
gynnwys trwyddedu a hawliau, ac ymchwilio i e-gyhoeddi. MR [RG] 
 
Cerrig milltir: Datblygu Strategaeth Gyhoeddi erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.5.3 Cynnal project ymchwil a datblygu arddangosfa i ddathlu trichanmlwyddiant geni Richard 
Wilson yn 2013/4. JW-D 
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Cerrig milltir: Parhau i ddatblygu’r project hwn, sydd i’w arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol 
Caerdydd yn 2014, gyda’r Yale Center for British Art a Chanolfan Paul Mellon, Llundain. 
 
4.5.4 Cyflwyno arddangosiadau yn ystod 2014 sy’n canolbwyntio ar gan mlynedd ers dechrau’r 
Rhyfel Byd Cyntaf. Cyfarwyddwr Newydd [MR] 
 
Cerrig milltir: Cynhyrchu cynllun drafft ar gyfer cyfres o arddangosfeydd ledled ein 
hamgueddfeydd erbyn mis Mawrth 2013.  
 
4.5.5 Cyflwyno rhaglen dreigl o adnewyddiadau ac arddangosfeydd dros dro ym mhob 
amgueddfa. Cyfarwyddwr Newydd [MR] 
 
Cerrig milltir: Ar gyfer arddangosfeydd dros dro, gweler Atodiad Ch – Rhaglen Arddangosfeydd. 
Yn Big Pit, datblygu cynllun gweithredu ar gyfer diweddaru’r offer sy’n rhan o’r arddangosfeydd 
clyweledol. Datblygu ymhellach y briffiau amlinellol ar gyfer arddangosfeydd parhaol newydd yn 
Big Pit ar Ynni a Chymunedau Glofaol erbyn mis Rhagfyr 2012. Cyflwyno’r arddangosfeydd 
Gemau Heb Ffiniau, Mis Hanes LGBT a Darganfyddiadau Newydd yn Amgueddfa Lleng Rufeinig 
Cymru, y Tŷ Ffoadur yn Oriel 1 (Mehefin 2012) ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, y project 
animeiddio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 
(Hydref 2012), arddangosfa i ddathlu pen-blwydd Amgueddfa Lechi Cymru yn 40 oed, 
arddangosiadau Bling, Streic a Therfysg, ac Arandora Star yn Amgueddfa Wlân Cymru. Dodrefnu 
Tŷ’r Masnachwr yn Hwlffordd. 
 
4.5.6 Dechrau rhaglen o arddangosfeydd dros dro i’w harddangos yn eu tro yn Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau, Big Pit, Amgueddfa Wlân Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru a lleoliadau 
partneriaeth eraill. MR/Cyfarwyddwr Newydd 
 
Cerrig milltir: Datblygu rhaglen deithiol ar gyfer arddangosfa dros dro Archaeopteryx erbyn mis 
Mehefin 2012, yn amodol ar gyllid. Cyflwyno prif arddangosfa Amgueddfa Lechi Cymru ar gyfer 
2012, Dathlu’r Deugain, sy’n agor ym mis Mai 2012. Casglu deunydd i ddathlu 30 mlynedd ers 
agor Big Pit fel amgueddfa yn 2013, a fydd yn cynnwys rhaglen arddangosfa, cyhoeddi a 
digwyddiadau integredig. 
 
4.5.7 Gwerthuso llwyddiant Amgueddfa Gelf Cymru er mwyn llywio penderfyniadau ynglŷn ag 
arddangosiadau celf yn y dyfodol yn dilyn adroddiad ABL (Hydref 2008) sy’n argymell y dylid creu 
Amgueddfa Gelf Genedlaethol ac Amgueddfa Hanes Natur ar safle Parc Cathays. 
MR/Cyfarwyddwr Newydd 
 
Cerrig milltir: Cynnal y gwerthusiad ac ymchwil pellach ar ymateb ymwelwyr i’r arddangosiadau. 
Gwerthuso perfformiad Gofod Celf Foyle, gan gynnwys creu astudiaeth achos. Dadansoddi 
adroddiad gwerthuso’r cyfryngau mewn perthynas â’r Amgueddfa Gelf Genedlaethol. Cwblhau 
erbyn mis Awst 2012. 
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Gwella perfformiad 
 
4.6 Byddwn ni’n ehangu ein partneriaethau cymunedol, strategol ac ariannol 
 
4.6.1 Cynorthwyo CyMAL wrth fwrw ymlaen â Strategaeth Amgueddfeydd Llywodraeth Cymru. * 
DA/MR 
 
Cerrig milltir: Cynorthwyo CyMAL wrth fwrw ymlaen â hyn, fel aelod allweddol o grŵp llywio’r 
Strategaeth, a gweithredu’r camau sy’n berthnasol i Amgueddfa Cymru a gyhoeddwyd yn y 
cynllun gweithredu terfynol a amlinellwyd mewn dogfen ar wahân, Strategaeth Amgueddfeydd – 
Cynllun Gweithredu Amgueddfa Cymru. Gweithio’n agos gyda Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru 
a chefnogi’i ddatblygiad. 
 
4.6.2 Datblygu strategaeth Partneriaethau Cymru i ymestyn gwaith Amgueddfa Cymru yn y maes 
hwn a mynd â cham nesaf Cyfoeth Cymru Gyfan yn ei flaen.* MR 
 
Cerrig milltir: Datblygu strategaeth erbyn mis Rhagfyr 2012 a gweithio gyda CyMAL a Chronfa 
Dreftadaeth y Loteri ar gynllun Cyfoeth Cymru Gyfan o fis Ebrill 2012 ymlaen. Ar ôl cwblhau 
rhaglen partneriaethau Celf Cymru Gyfan, ymchwilio i ffynonellau cyllid eraill yn ystod 2012, a 
datblygu perthynas ddwyochrol gydag orielau partner ble bynnag posibl. 
 
4.6.3 Datblygu fframwaith i hwyluso defnydd ffurfiol ac anffurfiol o’r amgueddfeydd gan grwpiau 
du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. MR/NW 
 
Cerrig milltir: Parhau i weithio gyda gwahanol grwpiau cymunedol a sefydliadau cynrychiadol. 
Meithrin perthynas gadarnhaol â gwahanol sefydliadau a chymdeithasau, fel Cyngor Ffoaduriaid 
Cymru, i arddangos Tŷ Ffoadur yn Oriel 1 ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau (Mehefin 2012) 
a gweithio gyda’r fforwm cyfranogol BAME wrth ailddatblygu Sain Ffagan. 
 
4.6.4 Parhau i ddatblygu ein perthynas â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Pharc 
Cenedlaethol Eryri. * MR 
 
Cerrig milltir: Datblygu a chyflwyno dwy arddangosfa yn Oriel y Parc yn ystod 2012/13, a 
datblygu’r rhaglen ar gyfer blynyddoedd dilynol, gan gynnwys y cynnig i greu arddangosfa ar y 
datblygiadau diweddar yn y ddealltwriaeth ynglŷn â tharddiad Cerrig Gleision Côr y Cewri yn Sir 
Benfro. Cefnogi gwaith staff addysg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r rhaglen artist preswyl, 
fel sy’n briodol. Gweithio i gefnogi Yr Ysgwrn ym Mharc Cenedlaethol Eryri. 
 
4.6.5 Meithrin ein perthynas ag awdurdodau lleol a sefydliadau diwylliannol eraill ym mhrif 
ddinasoedd Cymru gan gynnwys Cyngor Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor 
Dinas a Sir Abertawe er mwyn datblygu mentrau ar y cyd. PAWB 
 
Cerrig milltir: Parhau i weithio gydag Amgueddfa Wrecsam ar eu harddangosfeydd Meddyliau 
Canoloesol hyd at fis Gorffennaf 2012 a Gweledigaethau Tramor o fis Gorffennaf 2012 ymlaen. 
Datblygu’r bartneriaeth gyda’r Amgueddfa Brydeinig ac Amgueddfa Wrecsam ar fenthyciad posibl 
Clogyn Aur yr Wyddgrug i Gaerdydd a Wrecsam yn 2013. Gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam i archwilio’r cyfle i warchod, datblygu a darparu mynediad i safle Coedwig Ffosil 
Brymbo a’i gasgliadau, a’i hyrwyddo’n rhyngwladol trwy waith ymchwil a dehongli heb ei ail. 
Llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Stori Caerdydd a pharhau i weithio gyda Dinas a 
Sir Abertawe ar drefniadau partneriaeth gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. 
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4.6.6 Gweithio gyda Chyngor Gwynedd a phartneriaid eraill i gefnogi’r cais am Statws Safle 
Treftadaeth y Byd ar gyfer ardaloedd y diwydiant llechi a’r berthynas barhaus gyda phartneriaeth y 
dreftadaeth lechi. MR 
 
Cerrig milltir: Cyfrannu at y gweithgor a sefydlwyd gan Gyngor Gwynedd, CBHC a Cadw i 
gefnogi’r cais am Statws Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer ardaloedd y diwydiant llechi. Gweithio 
gyda Phartneriaeth Llechi Cymru a hwyluso ei mentrau er mwyn hyrwyddo dyheadau’r sectorau 
llechi masnachol a threftadaeth yng Nghymru. 
 
4.6.7 Parhau i gyfrannu at weithredu cynllun rheoli Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a cheisio 
cryfhau’r trefniadau gwaith cyfredol â phartneriaid eraill. Yn benodol, cynnal gwaith gwella ar y cyd 
â phroject Tirweddau Angof. MR 
 
Cerrig milltir: Gweithio gyda’r Bartneriaeth Tirweddau Angof i wella Llwybr Tomen Coety yn Big 
Pit erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.6.8 Ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer datblygu cynnyrch masnachol. * PAWB 
 
Cerrig milltir i gynnwys: Parhau i gynhyrchu teitlau yn y gyfres lyfrau Trysorau Poced. Datblygu’r 
potensial ar gyfer dewis treftadaeth o gynhyrchion gwlân i’w gwerthu (Amgueddfa Wlân Cymru) a 
pharhau i ddatblygu gwaith marchnata cig a da byw bridio (Sain Ffagan). Gweithio gyda Llechi 
Cymru Cyf. i gaffael a datblygu detholiad o gynhyrchion llechi domestig i’w gwerthu drwy siop 
Amgueddfa Lechi Cymru a’n siop ar-lein. 
 
4.6.9 Hyrwyddo cyfleoedd i ddenu cyllid masnachol er mwyn ariannu gwaith ymchwil, gan 
gynnwys nawdd y Cynghorau Ymchwil. * JW-D 
 
Cerrig milltir: Datblygu strategaeth ariannu erbyn mis Mawrth 2013, gyda chymorth y Pennaeth 
Ymchwil newydd ac, yn y cyfamser, annog adrannau curadurol i wneud cais am gyllid allanol. 
 
4.6.10 Gweithio gyda’r Public Catalogue Foundation, a’i bartneriaid, i sicrhau bod yr holl 
baentiadau olew, acrylig a thempera yn y casgliadau cenedlaethol yn cael eu digideiddio fel rhan 
o’r project Your Paintings er mwyn sicrhau bod yr holl baentiadau olew yn y DU sy’n eiddo i’r 
cyhoedd ar gael ar wefan y BBC. JW-D 
 
Cerrig milltir: Dilysu unrhyw ffotograffau a data catalog cyn rhoi ein gweithiau ar wefan Your 
Paintings y BBC o fis Mehefin 2012 ymlaen. 
 
4.6.11 Gweithio gyda Croeso Cymru i roi cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru ar Dwristiaeth 
Ddiwylliannol ar waith gan sicrhau y caiff Creu Hanes yn Sain Ffagan ei gynnwys fel datblygiad 
cynnyrch blaenllaw. DA [RG]  
 
Cerrig milltir: Sicrhau bod Amgueddfa Cymru’n cael ei chynrychioli ar grŵp y Bartneriaeth 
Twristiaeth Ddiwylliannol. Cefnogi’r cynllun twristiaeth ddiwylliannol trwy gyflwyniadau mewn 
digwyddiadau diwylliannol allweddol a sicrhau mwy o sylw yn y wasg fel y gall y sector twristiaeth 
yng Nghymru gyfleu’r Amgueddfa i gynulleidfa ehangach. Cynnal diddordeb gweithredol yn Llwybr 
Treftadaeth Ddiwydiannol Ewrop ar ran tri safle Amgueddfa Cymru sy’n Angorfeydd. 
 
4.6.12 Parhau i archwilio cyfleoedd i gydweithio a gweithio mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus 
eraill er mwyn sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn cynnig y gwasanaeth gorau posibl i bobl Cymru 
yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon. * PAWB 
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Cerrig milltir: Creu cysylltiadau priodol a chyflwyno adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i CyMAL. 
Yn benodol: cynnal partneriaeth gyhoeddi gyda Cadw i ddatblygu llyfrau gweithgareddau thematig 
i blant; datblygu cysylltiadau â’r Apprenticeships Centre of Excellence ar gyfer crefftau 
traddodiadol; datblygu partneriaeth strategol gyda’r un corff amgylcheddol yng Nghymru a sefydlu 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Llenyddiaeth Cymru. 
 
4.6.13 Ymgysylltu’n llawn ag amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol proffesiynol yn y DU ac yn 
rhyngwladol, a sicrhau bod buddiannau amgueddfeydd Cymru yn cael eu cynrychioli. DA 
 
Cerrig milltir: Cynnal cysylltiadau parhaus ag amgueddfeydd cenedlaethol yr Alban, Gogledd 
Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon. Cymryd rhan yng ngwaith Cynhadledd Cyfarwyddwyr yr 
Amgueddfeydd Cenedlaethol. Ymgysylltu â Chyngor Celfyddydau Lloegr a’r Amgueddfa Brydeinig 
ar faterion sydd o ddiddordeb i Gymru. 
 
 
4.7 Byddwn ni’n cynnal ac yn ymestyn doniau, sgiliau proffesiynol a galluoedd craidd ein 
staff 
 
4.7.1 Adolygu a diweddaru’r strategaeth Adnoddau Dynol i adlewyrchu anghenion a gofynion 
sefydliadol presennol. 
 
Cerrig milltir: Paratoi strategaeth erbyn mis Mai 2012. 
 
4.7.2 Tanlinellu ein hymrwymiad i ddatblygu prentisiaethau a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau’r di-
waith a pharatoi Cynllun Datblygu Sgiliau Treftadaeth. NW 
 
Cerrig milltir: Paratoi’r cynllun erbyn mis Tachwedd 2012. 
 
4.7.3 Rhoi fframwaith cymwyseddau ar waith ar gyfer yr Adolygiadau o Berfformiad a Datblygiad 
(PDR), gan sicrhau bod staff yn perchnogi’r broses. NW 
 
Cerrig milltir: Parhau i gyflwyno’r fframwaith yn raddol ar draws safleoedd/adrannau erbyn mis 
Mawrth 2013, gan gynnwys y staff curadurol yn yr Adran Daeareg. Yn ogystal â’r fframwaith 
cymwyseddau, yn Big Pit, datblygu a gweithredu system rheoli cymwyseddau newydd o ganlyniad 
i waith Safe Manriding in Mines Committee yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. 
 
4.7.4 Sicrhau ein bod yn cadw statws Buddsoddwr mewn Pobl yn Big Pit, Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru. MR 
 
Carreg filltir: Parhau i weithio gyda’n cynghorwyr i sicrhau ein bod yn cynnal ein hachrediad yn y 
safleoedd hyn. Rhoi’r cynllun gweithredu ar waith i sicrhau bod Big Pit yn cyrraedd lefel nesaf 
statws Buddsoddwr mewn Pobl, gan ddefnyddio’r Fframwaith newydd i sicrhau gwelliant parhaus. 
 
4.7.5 Ennill statws Buddsoddwr mewn Pobl yn Amgueddfa Wlân Cymru. MR 
 
Cerrig milltir: Gwneud y gwaith paratoi ar gyfer ennill statws Buddsoddwr mewn Pobl yn 
Amgueddfa Wlân Cymru yn ystod 2013. 
 
4.7.6 Ennill statws Buddsoddwr mewn Pobl yn Sain Ffagan. MR 
 
Cerrig milltir: Ennill statws Buddsoddwr mewn Pobl yn Sain Ffagan erbyn mis Ebrill 2012. 
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4.7.7 Gweithio tuag at ennill statws corfforaethol Buddsoddwr mewn Pobl ar draws yr holl 
safleoedd. Yn unol â hyn, datblygu cynlluniau i danlinellu’r ymrwymiad i gyrraedd y safonau uchaf 
o sgiliau arwain a rheoli ar bob lefel. DA 
 
Cerrig milltir: I baratoi ar gyfer ennill statws corfforaethol Buddsoddwr mewn Pobl, dyfeisio 
rhaglen hyfforddiant ac ymwybyddiaeth erbyn mis Mehefin 2012 er mwyn cefnogi a gwella sgiliau 
‘sefydliad sy’n dysgu’ ledled y sefydliad, gan gynnwys hyfforddi a mentora, gwerthuso, ymarfer 
myfyriol, ymchwil, gwaith astudiaeth achos a meincnodi, a’i rhoi ar waith erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.7.8 Parhau i ddatblygu cynlluniau i ad-drefnu’r sefydliad trwy ymgysylltu ac ymgynghori â staff. 
DA 
 
Cerrig milltir: Cwblhau’r adolygiad a datblygu cynllun ar gyfer ymgynghori erbyn mis Medi 2012. 
 
4.7.9 Datblygu systemau cyfathrebu mewnol. DA/NW 
 
Cerrig milltir: Datblygu cynllun gweithredu erbyn mis Mai 2012 a’i roi ar waith erbyn yr haf 2012. 
 
 
4.8 Byddwn ni’n defnyddio atebion rhithwir a’r cyfryngau newydd 
 
4.8.1 Adolygu a datblygu Strategaeth Ddigidol gynhwysfawr newydd ar gyfer Amgueddfa Cymru, 
gan sicrhau ei bod yn adlewyrchu Cyflawni Cymru Ddigidol: Fframwaith Amlinellol Llywodraeth 
Cynulliad Cymru ar gyfer Gweithredu (Rhagfyr 2010) ac yn cynnwys arfarniad opsiynau ar gyfer 
datblygu Rhagor, ein hadnodd casgliadau ar-lein, yn y dyfodol. Cyfarwyddwr Newydd [RG] 
 
Cerrig milltir: Cwblhau’r strategaeth newydd erbyn mis Mawrth 2013. 
 
4.8.2 Arwain y gwaith o ddarparu menter Casgliad y Werin Cymru. Cyfarwyddwr Newydd [RG] 
 
Cerrig milltir: Rhoi’r cynllun gweithredu a gytunwyd gan y gwasanaeth rheoli cyfunol ar waith. 
Cyfathrebu â rhanddeiliaid/partneriaid allanol gyda’r nod o sicrhau bod platfform Casgliad y Werin 
Cymru yn cydymffurfio â’u hanghenion/gwasanaethau. Cynhyrchu adroddiadau cyfnodol cywir ar 
gyfer Grŵp Rheoli Casgliad y Werin Cymru a Bwrdd Strategol Casgliad y Werin Cymru. Parhau i 
gynnal y Rheolwr Project ac arwain yr elfennau Technoleg, Dysgu a Marchnata, gan weithio 
gydag amrywiaeth eang o ddarparwyr. 
 
4.8.3 Sicrhau bod cynnwys digidol priodol a dimensiynau newydd ehangach yn cael eu datblygu 
mewn perthynas â phroject Creu Hanes. Cyfarwyddwr Newydd [RG] 
 
Cerrig milltir: Gweithredu’r Strategaeth Cyfryngau Newydd ar gyfer Creu Hanes. Diweddaru 
tudalennau gwe’r ailddatblygiad yn rheolaidd ac ymgorffori datblygiadau Creu Hanes yn y rhaglen 
ar gyfer cyfryngau cymdeithasol yn Sain Ffagan. 
 
4.8.4 Darparu cam cyntaf y project digideiddio ffotograffiaeth hanesyddol, Delweddau Naturiol, a 
ariennir gan Sefydliad Esmée Fairbairn. Cyfarwyddwr Newydd [RG] 
 
Cerrig milltir: Cwblhau gwaith cwmpasu’r project erbyn mis Medi 2012. 
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Llwyddiant ariannol 
 
4.9 Byddwn ni’n hyrwyddo cynaliadwyedd cyhoeddus, gwleidyddol ac ariannol  
 
4.9.1 Cefnogi’r Ymddiriedolwyr yn eu gwaith eiriolaeth trwy eu briffio’n rheolaidd, a rhoi 
hyfforddiant a llenyddiaeth briodol iddynt. DA 
 
Cerrig milltir: Parhau i gyhoeddi briffiau i’r Ymddiriedolwyr bob rhyw ddeufis a rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf ar gysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu.  
 
4.9.2 Parhau i ddatblygu a meithrin y berthynas werthfawr gyda Noddwyr Amgueddfa Cymru. DA 
[NW] 
 
Cerrig milltir: Parhau i ehangu aelodaeth y Noddwyr trwy raglen o ddigwyddiadau ac eiriolaeth. 
Parhau â stiwardiaeth lefel uchel i hyrwyddo perthynas hirhoedlog. 
 
4.9.3 Parhau i ddatblygu a meithrin y berthynas werthfawr gyda Chyfeillion Amgueddfa Cymru. 
MR 
 
Cerrig milltir: Cefnogi’r Pwyllgor Cyfeillion yn ei ddigwyddiadau a’i raglen ehangach. Cyflawni 
gwaith i ddilyn darlith gyntaf y Cyfeillion yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru gyda’r nod o gynnal 
digwyddiad blynyddol. 
 
4.9.4 Trefnu a chynnal digwyddiadau eiriolaeth er mwyn i Amgueddfa Cymru gael y cyfle i 
gyfathrebu â dylanwadwyr allweddol Cymru a chydweithio â nhw. DA 
 
Cerrig milltir: Trefnu presenoldeb mewn digwyddiadau cenedlaethol gan gynnwys Eisteddfod yr 
Urdd Eryri, Sioe Frenhinol Cymru, Gŵyl y Gelli ac Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, a 
threfnu digwyddiadau eirioli rheolaidd ar themâu allweddol gydol y flwyddyn. 
 
4.9.5 Rhoi Strategaeth Eiriolaeth Amgueddfa Cymru ar waith. DA 
 
Cerrig milltir: Cwblhau’r camau yn y cynllun erbyn mis Mawrth 2013. 
 
 
4.10 Byddwn ni’n defnyddio dull strategol a masnachol i ddatblygu a dyrannu 
adnoddau 
 
4.10.1 Cydweithio â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod arian ar gael i Amgueddfa Cymru gael 
gwireddu ei Gweledigaeth. * NW 
 
Cerrig milltir: Erbyn Ebrill 2012, datblygu cynlluniau cyllideb ar gyfer y tair blynedd nesaf sy’n 
gallu arwain at gyllideb gytbwys tra’n cynnal gwasanaethau craidd – er gwaetha’r toriadau yng 
ngrantiau Llywodraeth Cymru. 
 
4.10.2 Hyrwyddo cynaliadwyedd ledled Amgueddfa Cymru. * MR 
 
Cerrig milltir: Sicrhau bod systemau ar waith i gofnodi ac adrodd ar faint o ynni a ddefnyddir a 
faint o garbon a gynhyrchir fel rhan o’r Adroddiad ar Gynaliadwyedd. Monitro effaith pwyntiau 
penodedig a addasir yn dymhorol mewn perthynas â dibynadwyedd offer mecanyddol i gyflawni 
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paramedrau RH diffiniedig; sefydlu rhaglen ar gyfer addasu pwyntiau penodedig yn dymhorol. 
Gweithio i gynnal ac adeiladu ar gyflawni safon system rheoli amgylcheddol y Ddraig Werdd ar 
draws pob safle. Fel rhan o’n Strategaeth Gyhoeddi newydd, ymchwilio i e-gyhoeddi fel llwyfan i 
gyflwyno ein cyhoeddiadau. Ehangu Rhwydwaith Argraffu’r Amgueddfa i ddau safle ychwanegol. 
 
4.10.3 Gweithio gyda’r Bwrdd Ymddiriedolwyr a’r Bwrdd Datblygu i ddenu cymaint â phosibl o 
gyllid allanol ar gyfer cynlluniau cyfalaf yr Amgueddfa, a rhoi strategaeth codi arian ar gyfer 
datblygu Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru ar waith yn benodol. * DA [NW] 
 
Cerrig milltir: Rhoi’r strategaeth codi arian newydd ar gyfer ailddatblygu Sain Ffagan ar waith o 
fis Ebrill 2012 ymlaen. Parhau i gefnogi’r Bwrdd Datblygu trwy gyfarfodydd a briffiau rheolaidd. Yn 
ogystal â chodi arian ar gyfer Sain Ffagan, parhau i weithio gyda’r Bwrdd Datblygu a’r Bwrdd 
Ymddiriedolwyr i nodi a chefnogi ceisiadau am gyllid allanol ar gyfer projectau eraill yn ein 
hamgueddfeydd. 
 
4.10.4 Rhoi’r Cynllun Datblygu Mentrau diwygiedig ar waith. * MR 
 
Cerrig milltir: Cyflwyno adroddiadau chwarterol ar gynnydd (Mai 2012, Gorffennaf 2012, 
Tachwedd 2012) a diweddaru ac adolygu’r Bwrdd Mentrau ym mis Chwefror 2013. 



5.0 Gwerthusiad  
 
Noder bod yr adran hon yn sôn am y flwyddyn i ddod a bydd yn cael ei diweddaru’n llawn ar ddiwedd y flwyddyn pan fydd y Gweithgorau’n 
adolygu’r pecyn yng ngoleuni data blwyddyn lawn 2011/2012, na fydd ar gael tan ddiwedd y flwyddyn. 
 
Dangosyddion ansoddol  
Amcan Allweddol Dangosyddion 

Ansoddol 
Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 

chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 
Byddwn ni’n 
datblygu ein 
hamgueddfeydd 
o safon 
ryngwladol er 
mwyn ysbrydoli 
dysgu a chysylltu 
pobl â’r 
gorffennol, y 
presennol a’r 
dyfodol. 

Sut ydym yn 
cymharu â’r 
safonau allanol 
cydnabyddedig? 

Cadw 
dyfarniadau 
VAQUAS. 
 
Cadw Gwobr 
Sandford. 
 
‘Bathodyn 
Ansawdd dysgu 
y tu allan i’r 
ystafell 
ddosbarth’. 
 

Colli 
dyfarniadau 
VAQUAS. 
 
Methu â chadw 
Gwobr Sandford. 
 
Methu â chadw 
‘Bathodyn 
Ansawdd dysgu 
y tu allan i’r 
ystafell 
ddosbarth’.  

Marciau nod 
Ansawdd: 
 
Gwobrau 
Sandford 
 
VAQUAS 
 
‘Bathodyn 
Ansawdd 
dysgu y tu allan 
i’r ystafell 
ddosbarth’. 
 

Bob blwyddyn MR 
Cyfarwyddwr 
Newydd 

 Pa mor fodlon 
yw ein 
hymwelwyr 
cyffredin? 

Adborth 
cadarnhaol am 
amgueddfeydd 
croesawgar a 
reolir yn dda. 

Materion 
negyddol wedi’u 
codi a sylwadau 
beirniadol. 

Holiaduron 
hunanlenwi. 
Gwaith arolwg. 
Llyfrau 
sylwadau. 
Adroddiad gan 
y safle. 
 

Bob 3 blynedd 
 
Nesaf 2012 
 
Bob blwyddyn 

MR, RG 
 

 Beth yw ymateb 
pobl sy’n 
mynychu 
digwyddiadau 
penodol (e.e. 
cynulleidfaoedd 
blaenoriaeth/ 

Sylwadau 
ffafriol, 
cadarnhaol a 
chalonogol sy’n 
dangos bod 
amrywiaeth o 
gysylltiadau 

Cwynion a 
sylwadau 
negyddol. Heb 
feithrin 
cysylltiadau 
newydd. 

Crynodeb 
naratif o 
adroddiadau a 
ysgrifennir 
mewn sesiynau 
briffio yn dilyn 
digwyddiadau. 

Bob blwyddyn Cyfarwyddwr 
Newydd, RG 
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Amcan Allweddol Dangosyddion 
Ansoddol 

Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 

agoriadau)?  cadarnhaol 
wedi’u meithrin. 

Byddwn ni’n creu 
bri rhyngwladol 

Pa mor 
ymwybodol yw 
rhanddeiliaid 
allweddol o’n 
henw a’n brand? 

Ymwybyddiaeth 
ragorol o 
amcanion a 
gweithgareddau 
Amgueddfa 
Cymru, a 
fesurwyd trwy 
arolygon/grwpiau 
ffocws. 

Ymwybyddiaeth 
wael o 
amcanion a 
gweithgareddau 
Amgueddfa 
Cymru. 

Cyfrannu at 
arolygon barn 
(e.e. Ipsos 
MORI). 
Gweithgaredd 
grŵp ffocws. 

Bob 3 blynedd 
neu’n fwy 
rheolaidd. 

DA, RG 

 Sut mae 
Amgueddfa 
Cymru yn 
cyfrannu at 
ddigwyddiadau a 
chynadleddau 
rhyngwladol? 

Amrywiaeth 
eang o 
gynrychiolaeth a 
gweithgareddau 
rhyngwladol. 

Cynrychiolaeth 
ryngwladol wael. 

Arolwg cyfnodol 
o bresenoldeb a 
chyfraniad staff. 

Bob blwyddyn DA, RG 

 A yw staff 
Amgueddfa 
Cymru yn aelodau 
o gyrff 
proffesiynol a 
gydnabyddir yn 
rhyngwladol? 

Cynrychiolaeth 
wych ar gyrff 
proffesiynol 
perthnasol a 
gydnabyddir yn 
rhyngwladol. 

Ychydig iawn o 
aelodau staff a 
gynrychiolir ar 
gyrff proffesiynol a 
gydnabyddir yn 
rhyngwladol. 

Arolwg rheolaidd 
o staff. 

Bob 3 blynedd DA, NW 

Byddwn ni’n 
cyflwyno 
casgliadau a 
gwaith ymchwil 
cyfoes a 
pherthnasol o 
safon ryngwladol 

A yw’n 
cydymffurfio â 
safonau priodol 
y sector ac a oes 
trefniadau 
monitro safonol 
ar waith? 

Amgueddfa 
Cymru wedi’i 
hachredu’n 
llwyddiannus fel 
amgueddfa yn 
unol â safonau’r 
Ymddiriedolaeth 

Amgueddfa 
Cymru yn colli’i 
hachrediad fel 
amgueddfa yn 
unol â safonau’r 
Ymddiriedolaeth 
Casgliadau 

Diweddariad 
naratif ar 
achrediad a 
Strategaeth 
Casgliadau 
Cymdeithas yr 
Amgueddfeydd. 

Bob blwyddyn JW-D 
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Amcan Allweddol Dangosyddion 
Ansoddol 

Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 

Casgliadau 
(PAS 197). 
Cysylltiad 
gweithredol ag 
arweinwyr y 
sector gan 
gynnwys grŵp 
Strategaeth 
Casgliadau 
Cymdeithas yr 
Amgueddfeydd. 

(PAS 197). Dim 
cysylltiad â 
grwpiau 
safonau 
casgliadau’r 
sector. 

 A yw holl 
eitemau 
casgliadau 
wedi’u derbyn yn 
briodol? 

Mae cronfeydd 
data casgliadau 
yn diwallu 
anghenion 
amrywiaeth o 
ddefnyddwyr. 

Nid yw’r 
cronfeydd data 
casgliadau yn 
addas i’r diben. 

Adroddiad 
naratif ar 
gronfeydd data 
casgliadau 
sydd ar gael i’r 
cyhoedd. 

Bob blwyddyn JW-D 

 A oes amrywiaeth 
o gyfleoedd yn 
cael eu darparu i 
bobl ymgysylltu 
â’r casgliadau? 

Amrywiaeth 
eang o 
ddefnyddwyr yn 
cyrchu’r 
casgliadau 
cenedlaethol yn 
yr holl feysydd 
pwnc amrywiol 
at ddibenion 
gwahanol. 

Amrywiaeth 
gyfyng o 
ddefnyddwyr yn 
cyrchu’r 
casgliadau 
cenedlaethol yn 
yr holl feysydd 
pwnc amrywiol 
at ddibenion 
gwahanol. 

Adroddiad 
naratif yn 
amlinellu 
amrywiaeth yr 
ymholiadau, 
gyda data 
meintiol yn nodi 
nifer yr 
ymholiadau. 
 
Adroddiad 
naratif yn rhoi 
enghreifftiau o’r 
gwahanol ffyrdd 
mae 

Bob blwyddyn  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bob blwyddyn  

JW-D 
 
 
 
 
JW-D 
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Amcan Allweddol Dangosyddion 
Ansoddol 

Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 

rhanddeiliaid yn 
rhyngweithio â’r 
casgliadau nad 
ydynt yn cael eu 
harddangos.  

 Beth yw 
gweithgarwch 
proffesiynol staff 
curadurol a 
chadwraeth? 

Mae staff 
Amgueddfa Cymru 
yn golygu 
amrywiaeth o 
gyfnodolion a 
llyfrau ac mae 
ganddynt 
gynrychiolaeth 
dda ar amrywiaeth 
o bwyllgorau 
cenedlaethol 
perthnasol, 
gweithgorau ac ati. 

Ychydig o staff 
Amgueddfa Cymru 
sy’n golygu  
cyfnodolion a 
llyfrau. 
Cynrychiolaeth 
wael ar bwyllgorau 
cenedlaethol, 
gweithgorau ac ati. 

Adroddiad 
naratif ar 
gynrychiolaeth 
staff ar 
bwyllgorau 
cenedlaethol, 
gweithgorau ac 
ati. 

Bob blwyddyn JW-D 

 A oes rhaglen 
ymchwil eang a 
pherthnasol ar 
waith? 

Rhaglen 
ymchwil eang 
sy’n cael ei 
chyhoeddi ar 
gyfer 
cynulleidfaoedd 
amrywiol. 

Rhaglen ymchwil â 
chanolbwynt cul 
nad yw’n arwain at 
lawer o 
gyhoeddiadau. 

Adroddiad 
naratif ar yr 
ymchwil 
[Gweler y 
dangosyddion 
meintiol ar 
gyhoeddiadau]. 

Bob chwarter (i’r 
Bwrdd). 

JW-D 

Byddwn ni’n 
denu 
cynulleidfaoedd 
penodedig â 
blaenoriaeth 

A ydym yn 
targedu ein 
cynulleidfaoedd â 
blaenoriaeth? 

Proffil gwirioneddol 
ein cynulleidfa’n 
cynrychioli ein 
cynulleidfa darged. 

Nid yw’r proffil yn 
cynrychioli ein 
cynulleidfaoedd 
targed. 

Arolygon. Bob 3 blynedd, gan 
ddechrau yn 2012. 

Cyfarwyddwr 
Newydd, RG 

Byddwn ni’n 
cyfleu ein 

Sut ydym yn 
sicrhau ein bod 

Mae 
cynulleidfaoedd 

Heb fodloni 
canlyniadau 

Gwaith 
astudiaeth 

Bob chwarter Cyfarwyddwr 
Newydd, MR 
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Amcan Allweddol Dangosyddion 
Ansoddol 

Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 

casgliadau a’n 
hatgofion ni i gyd 
trwy adrodd 
straeon 
perthnasol, 
ystyrlon ac 
addysgiadol 
 
 

yn ymgysylltu’n 
ddigonol ag 
ymwelwyr, o 
ddefnyddwyr 
newydd i 
gynulleidfaoedd 
arbenigol, heb 
gyfaddawdu ar 
anghenion y naill 
na’r llall? 

amrywiol yn 
mwynhau’r un 
projectau a 
digwyddiadau 
neu rai tebyg 
(wedi’u targedu 
at amrywiaeth 
eang o bobl) i’r 
un graddau. 
 
Wedi cyflawni’r 
canlyniadau 
dysgu cyffredinol. 
 
Darparu ar gyfer 
dulliau dysgu 
amrywiol. 

dysgu 
cyffredinol. 
 
Darparu ar 
gyfer dulliau 
dysgu penodol 
yn unig. 

achos GLO.  
 
I gynnwys rhai 
projectau 
dysgu a phob 
project 
arddangosfa ac 
un o bob 
safle/adran y 
flwyddyn. 

[JW-D] 

 Pa mor fodlon 
yw ein 
hymwelwyr 
addysg ffurfiol? 

Adborth 
cadarnhaol ar 
raglenni addysgol a 
drefnir yn dda ac ar 
amgueddfeydd 
croesawgar. 

Materion 
negyddol wedi’u 
codi a sylwadau 
beirniadol. 

Arolygon ac 
adroddiadau. 

Bob blwyddyn Cyfarwyddwr 
Newydd [JW-D] 

Byddwn ni’n 
ehangu ein 
partneriaethau 
cymunedol, 
strategol ac 
ariannol 
 

A yw ein mentrau 
Rhaglenni 
Partneriaeth yn 
llwyddiannus? 

Adborth 
cadarnhaol gan 
bartneriaid yn 
amlinellu 
amrywiaeth o 
feysydd sy’n 
destun dathlu. 

Adborth gwael 
gan bartneriaid 
yn beirniadu 
Amgueddfa 
Cymru. 

Adroddiad 
naratif yn 
crynhoi gwaith 
a chanlyniadau 
sy’n deillio o’r 
Rhaglen 
Bartneriaeth. 

Bob blwyddyn MR 

 A ydym yn 
llwyddiannus 

Adborth 
cadarnhaol gyda 

Adborth gwael 
gydag ychydig 

Adroddiadau 
astudiaethau 

Bob blwyddyn JWD 



5	  

	  

Amcan Allweddol Dangosyddion 
Ansoddol 

Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 

wrth roi 
hyfforddiant neu 
gyngor 
proffesiynol i 
gyrff allanol? 

chanlyniadau 
dysgu cadarnhaol 
ar gyfer 
defnyddwyr 
allanol. 

iawn o 
ganlyniadau 
dysgu ar gyfer 
defnyddwyr 
allanol. 

achos. 
 
Adroddiad 
naratif i roi blas 
ar amrywiaeth 
a phwysigrwydd. 

Byddwn ni’n 
cynnal ac yn 
ymestyn doniau, 
sgiliau 
proffesiynol a 
galluoedd craidd 
ein staff 
  

A yw Amgueddfa 
Cymru yn 
buddsoddi yn ei 
staff a’u 
datblygiad? 

Statws 
Buddsoddwr mewn 
Pobl wedi’i 
gyflawni/ei gynnal. 

Statws 
Buddsoddwr 
mewn Pobl heb ei 
gyflawni/wedi’i 
dynnu’n ôl. 

Marc ansawdd 
allanol: 
Buddsoddwr 
mewn Pobl. 

Pob safle i 
gyflawni/cynnal 
statws Buddsoddwr 
mewn Pobl erbyn 
2015 a’i 
adnewyddu’n 
rheolaidd  

NW 

 Beth yw 
cyflawniadau staff 
Amgueddfa 
Cymru? 

Cydnabod a dathlu 
amrywiaeth eang o 
weithgarwch ledled 
y sefydliad. 

Ychydig iawn o 
lwyddiant wedi’i 
nodi. 

Cydnabod 
cyfraniad 
ehangach staff 
(trwy 
Benaethiaid 
Adrannau). 

Bob blwyddyn NW 

 A yw staff 
Amgueddfa 
Cymru yn hapus 
a bodlon yn eu 
gwaith? 

Amrywiaeth dda o 
sylwadau 
cadarnhaol. 

Sylwadau ac 
adborth gwael yn 
gyffredinol. 

Arolwg staff 
mewnol. 

Bob 3 blynedd 
(cynhelir y nesaf yn 
2014) 

NW 

 Pa fath o 
gynllunio ar 
gyfer olyniaeth 
sydd ar waith? 

Tystiolaeth bod 
cynllunio ar gyfer 
olyniaeth ar waith 
ledled y rhan fwyaf 
o adrannau. 

Dim tystiolaeth 
bod cynllunio ar 
gyfer olyniaeth ar 
waith. 

Adroddiad. Bob 3 blynedd 
(cynhyrchir y nesaf 
yn 2014) 

NW 

Byddwn ni’n 
defnyddio 

A yw’r 
Amgueddfa yn 

Sylwadau adolygu 
cadarnhaol. 

Sylwadau 
negyddol. 

Arolygon ar-lein. Bob blwyddyn Cyfarwyddwr 
Newydd [RG] 
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Amcan Allweddol Dangosyddion 
Ansoddol 

Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 

atebion rhithwir 
a’r cyfryngau 
newydd 
 

darparu 
gwybodaeth 
hygyrch, 
berthnasol ac 
amserol drwy’r 
wefan, Rhagor a 
thu hwnt? 

Byddwn ni’n 
hyrwyddo 
cynaliadwyedd 
cyhoeddus, 
gwleidyddol ac 
ariannol 
 

Pa fath o enw 
sydd gan yr 
Amgueddfa 
ymysg 
partneriaid 
allweddol drwy 
ddefnyddio 
grwpiau ffocws 
ac arolygon? 

Dealltwriaeth 
dda o swyddogaeth 
a ffocws strategol 
Amgueddfa Cymru 
ymysg partneriaid 
allweddol. 

Dealltwriaeth 
wael o 
swyddogaeth a 
ffocws strategol 
Amgueddfa Cymru 
ymysg partneriaid 
allweddol. 

Gweithgarwch 
tebyg i grŵp 
ffocws (e.e. y 
Cyfarwyddwr 
Cyffredinol yn 
cynnal 
derbyniadau ar 
gyfer y Sector 
Diwylliant). 
 
Arolygon tebyg 
i rai 
IPSOS/MORI. 

Bob 3 blynedd 
neu’n amlach os 
oes angen. 

DA 

Byddwn ni’n 
defnyddio dull 
strategol a 
masnachol i 
ddatblygu a 
dyrannu 
adnoddau 
 

Pa adnoddau 
sydd wedi’u 
clustnodi i’w 
hailgyfeirio fel 
adnoddau 
Gweledigaeth? 

Adnoddau 
sylweddol wedi’u 
clustnodi i’w 
hailgyfeirio fel 
adnoddau 
Gweledigaeth. 

Ychydig iawn o 
adnoddau wedi’u 
clustnodi i’w 
hailgyfeirio fel 
adnoddau 
Gweledigaeth. 

Faint o gyllid 
sydd ar gael i 
ailgyfeirio 
adnoddau ar 
gyfer 
blaenoriaethau 
Gweledigaeth 
newydd. 

Bob blwyddyn NW 
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Amcan Allweddol Dangosyddion 
Ansoddol 

Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 

 A yw cwsmeriaid 
ein siopau a’n 
caffis yn fodlon â’r 
hyn sy’n cael ei 
gynnig? 

Mae cwsmeriaid 
yn fodlon iawn ag 
ansawdd y 
ddarpariaeth yn 
gyffredinol. 

Mae cwsmeriaid 
yn siomedig ag 
ansawdd y 
ddarpariaeth. 

Arolwg i’w 
gynnwys mewn 
arolwg 
ehangach o 
ymwelwyr yn 
ymwneud â 
Dangosyddion 
Ansoddol a 
nodir ar dudalen 
7, gyda Mentrau 
i gyfrannu at y 
gwaith o 
baratoi’r 
holiadur. 

Cysylltu’n flynyddol 
ag adborth o 
waith arolygon ar 
dudalen 7. 

MR 

 A ydym yn 
cyflawni ein 
hymrwymiadau i 
leihau allyriadau 
carbon? 

Gostyngiad 
gwirioneddol yn ein 
hallyriadau carbon 
o ganlyniad i’n 
gweithgareddau. 

Dim gostyngiad, 
neu gynnydd yn 
ein hallyriadau 
carbon o 
ganlyniad 
i’n 
gweithgareddau. 

Adroddiad 
naratif ar 
feysydd cynnydd 
ynghyd â ffigur 
sy’n nodi canran 
y gostyngiad 
mewn allyriadau 
carbon. 

Bob blwyddyn MR 

 Pa safonau 
cynaliadwyedd 
allanol yr ydym 
wedi’u cyflawni? 

Cadw Lefel 3 y 
Ddraig Werdd. 
Cyrraedd lefel 3 ym 
maes SPA a lefel 5 
mewn un maes. 

Colli Dyfarniad 
Lefel 3 y Ddraig 
Werdd. 

Achrediad 
Allanol – 
Dyfarniad Lefel 
3 y 
Ddraig Werdd. 

Bob blwyddyn MR 

 Sut ydym yn 
sicrhau bod pob 
gwaith adeiladu 
newydd yn 
gynaliadwy? 

Sgôr ‘Rhagorol’ 
BREAM. 
 
Safon ‘Digarbon’. 
 

Sgôr BREAM 
gwael. 

Cyflwyno rhan 
o’r Rheoliadau 
Adeiladu ar 
brojectau 
newydd. 

Yn unol â phob 
gwaith adeiladu 
newydd. 

MR 
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Amcan Allweddol Dangosyddion 
Ansoddol 

Mesur llwyddiant Dulliau mesur  Pa mor aml Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb Llwyddiannau Gwendidau 

O leiaf 10% o 
ddeunyddiau y 
gellir eu 
hailgylchu 
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Dangosyddion meintiol 
Ar gyfer pob un o’r dangosyddion meintiol hyn, caiff llwyddiant ei fesur drwy gyrraedd targedau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.  
Amcan Allweddol Dangosydd 

Meintiol 
Diffiniad Targed 

blynyddol 
2012/2013 

Cylch adrodd Cyfarwyddwr â 
chyfrifoldeb 

Byddwn ni’n 
datblygu ein 
hamgueddfeydd o 
safon ryngwladol 
er mwyn ysbrydoli 
dysgu a chysylltu 
pobl â’r 
gorffennol, y 
presennol a’r 
dyfodol 

Nifer yr 
ymweliadau 

Cyfanswm 
ymweliadau ag 
amgueddfeydd 
Amgueddfa Cymru. 
Mae’r dangosydd 
hwn yn cynnwys 
nifer yr ymweliadau 
addysg ffurfiol. 

1,600,000. Bob chwarter 
 

MR/RG 

 Nifer yr 
ymweliadau gan 
bobl sy’n 
dychwelyd 

Nifer yr ymweliadau 
gan ymwelwyr sydd 
eisoes wedi ymweld 
â’r amgueddfa. 

I’w gadarnhau Holiaduron 
hunanlenwi bob 
3 blynedd. 
(yr un nesaf yn 
2012) 

RG/MR 

Byddwn ni’n creu 
bri rhyngwladol 
 

Ystadegau’r 
wefan  

Nifer yr ymweliadau 
â’r wefan a gyfrifir 
drwy ddefnyddio 
'AWStats', ynghyd â 
naratif dadansoddol 
yn ymwneud â 
thrawiadau, 
lawrlwythiadau ac 
amser pori. 

1,450,000 Bob chwarter Cyfarwyddwr 
Newydd [RG] 

 Nifer y 
benthyciadau 
allanol 

Cyfanswm y 
benthyciadau ar 
ddechrau’r flwyddyn 
a nifer y 

420 
 
 
 

Bob blwyddyn JW-D 
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benthyciadau yn 
ystod y flwyddyn. 
 
Cyfanswm y 
lleoliadau a 
dderbyniodd 
fenthyciadau ar 
ddechrau’r flwyddyn 
a lleoliadau newydd 
a dderbyniodd 
fenthyciadau yn 
ystod y flwyddyn. 
 
Cyfanswm y 
benthyciadau i’w 
harddangos. 
 
Cyfanswm y 
benthyciadau ar 
gyfer gwaith 
ymchwil. 
 
Nifer y benthyciadau 
i amgueddfeydd 
achrededig yng 
Nghymru. 
 
Nifer y lleoliadau  
anghofrestredig yng 
Nghymru sydd â 
benthyciadau o 
gasgliadau 
Amgueddfa Cymru. 

 
 
 
310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
 
42 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
50 

Byddwn ni’n Canran y Nifer y gwrthrychau/ 47% Bob chwarter JW-D 
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cyflwyno 
casgliadau a 
gwaith ymchwil 
cyfoes a 
pherthnasol o 
safon ryngwladol 
 

casgliadau 
sydd ar 
system 
gyfrifiadurol i 
safon stocrestr 

eitemau wedi’u 
dogfennu yn unol â 
safonau rheoli 
stocrestr fel canran 
o’r cyfanswm yn y 
Casgliad. 

 Canran y 
projectau 
dogfennu sy’n 
cyflawni’r targed 

Canran y projectau 
sy’n canolbwyntio ar 
ddogfennu elfennau 
penodol o’r casgliad 
sy’n cyflawni’r 
targed h.y. darparu 
nifer yr eitemau a 
nodwyd. 

Adroddir bob 
blwyddyn – dim 
targed. 

Bob blwyddyn JW-D 

 Nifer y projectau 
ymchwil 

Nifer y projectau 
ymchwil ar waith ar 
ddechrau’r flwyddyn 
a nifer y projectau 
ymchwil newydd a 
ddechreuwyd yn 
ystod y flwyddyn. 

161 

Bob blwyddyn JW-D 

 Nifer yr 
erthyglau/ 
llyfrau/ 
catalogau 
ysgolheigaidd a 
gyhoeddwyd 
wedi’u hadolygu 
gan 
gydweithwyr 

Cofnodwyd fel nifer 
yr erthyglau a nifer y 
cyhoeddiadau, ond 
yn cynnwys naratif 
ar eu natur, 
amrywiaeth 
a phwysigrwydd. 

Adroddir bob 
blwyddyn – dim 
targed. 

Bob blwyddyn JW-D 

 Nifer yr 
adolygiadau  
a 

Nifer yr adolygiadau 
a gyhoeddwyd gan 
staff. 

Adroddir bob 
blwyddyn – dim 
targed. 

Bob blwyddyn JW-D 
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gyhoeddwyd gan 
staff Amgueddfa 
Cymru 

Byddwn ni’n denu 
cynulleidfaoedd 
penodedig â 
blaenoriaeth 
 

Nifer yr 
ymweliadau 
gan 
gynulleidfaoedd 
â 
blaenoriaeth  

Canran gyfartalog 
cyfanswm yr 
ymweliadau gan 
bob cynulleidfa â 
blaenoriaeth yn ôl 
gwybodaeth yr 
holiaduron 
hunanlenwi. 

I’w gadarnhau. Bob 3 blynedd 
(cychwyn yn 
2012). 

MR, RG 

Byddwn ni’n 
cyfleu ein 
casgliadau a’n 
hatgofion ni i gyd 
trwy adrodd 
straeon 
perthnasol, 
ystyrlon ac 
addysgiadol 
 

Nifer yr 
ymweliadau 
addysg ffurfiol 

Nifer yr ymweliadau 
ag un o’n 
hamgueddfeydd, er 
mwyn helpu i 
gyflawni neu gefnogi 
amcanion dysgu 
cwricwlwm ffurfiol 
cydnabyddedig, gan 
athrawon a 
myfyrwyr ysgolion, 
colegau neu 
brifysgolion gan 
amlaf. Mae’r ffigur 
hwn hefyd yn 
cynnwys 
ymweliadau gan 
athrawon sy’n 
manteisio ar 
gyfleoedd 
Datblygiad 
Proffesiynol 
Parhaus a’r rhai sy’n 
ymgymryd â 

235,000 Bob chwarter Cyfarwyddwr 
Newydd [JW-D] 
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chyfleoedd profiad 
neu leoliad gwaith, a 
drefnir fel profiad 
cymorth cwricwlwm 
ffurfiol. Cyfrifir pob 
ymweliad yn 
ddyddiol, yn hytrach 
na fesul gweithdy 
neu leoliad. 

 Nifer yr 
ymweliadau 
dysgu ‘gwerth 
ychwanegol’. 

Nifer yr ymweliadau 
ag un o’n 
hamgueddfeydd, lle 
cynigir cyfle dysgu 
ychwanegol sy’n 
rhagori ar y cynnig 
dysgu craidd sydd 
ar gael i’r cyhoedd 
ymhob amgueddfa 
h.y. ymweliadau â 
digwyddiadau 
arbennig sy’n 
agored i bawb neu 
ymweliadau gan 
gynulleidfaoedd 
penodol ac anodd 
eu cyrraedd, drwy 
drefnu ymlaen llaw 
fel arfer, ar gyfer 
sesiynau a hwylusir. 

170,000 Bob chwarter Cyfarwyddwr 
Newydd  
[JW-D] 

 Nifer y 
cyfranogwyr 
mewn 
gweithgareddau 
dysgu oddi ar y 

Nifer y cyfranogwyr 
mewn cyfleoedd 
dysgu (yn seiliedig 
ar ein 
hamgueddfeydd, 

30,000 Bob chwarter Cyfarwyddwr 
Newydd 
[JW-D] 
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safle ein casgliadau neu’n 
gwaith) – nid yn un 
o’n hamgueddfeydd 
ond wedi’u hwyluso 
neu eu trefnu gan 
aelod o staff yr 
amgueddfa. 
Cyfanswm 
gwirioneddol 
cyfranogwyr mewn 
rhaglenni oddi ar y 
safle. 

Byddwn ni’n 
ehangu ein 
partneriaethau 
cymunedol, 
strategol ac 
ariannol 
 

Nifer y 
partneriaethau 
(strategol, 
ariannol, 
cymunedol) 

Nifer y cysylltiadau 
partneriaeth ar 
ddechrau’r flwyddyn 
a nifer y cysylltiadau 
partneriaeth a 
gafodd eu meithrin 
yn ystod y flwyddyn. 

20 

Bob blwyddyn MR 

 Incwm ar gyfer 
ymchwil 

Incwm ar gyfer 
ymchwil o ganlyniad 
i bartneriaethau. 

£120,000 
Bob blwyddyn JW-D 

Byddwn ni’n 
cynnal ac yn 
ymestyn doniau, 
sgiliau 
proffesiynol a 
galluoedd craidd 
ein staff 

Canran y staff 
sy’n derbyn 
Datblygiad 
Proffesiynol 
Parhaus 

Nifer y staff sy’n 
derbyn Datblygiad 
Proffesiynol 
Parhaus fel canran 
o gyfanswm y staff. 

Ddim yn 
berthnasol 

Bob 3 blynedd 
trwy arolwg staff 
mewnol. 
(yr un nesaf yn 
2012). 

NW 

 Canran y staff 
sy’n derbyn 
hyfforddiant a 
datblygiad 

Nifer y staff sy’n 
derbyn hyfforddiant 
a datblygiad yn 
ystod y flwyddyn 
ariannol fel canran 

25% Bob blwyddyn 
(trwy ddata 
ffurflen 
hyfforddi). 

NW 
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o gyfanswm y 
staff. 

Byddwn ni’n 
defnyddio atebion 
rhithwir a’r 
cyfryngau newydd 

Ystadegau’r 
wefan 

Gweler ystadegau’r 
wefan uchod. 

   

Byddwn ni’n 
hyrwyddo 
cynaliadwyedd 
cyhoeddus, 
gwleidyddol ac 
ariannol 
 

Nifer y rhai sy’n 
mynychu 
digwyddiadau 
eiriolaeth a 
dargedir. 

Nifer y rhai sy’n 
mynychu 
digwyddiadau 
eiriolaeth a dargedir 
yn erbyn nifer y rhai 
a wahoddwyd a 
nifer y 
digwyddiadau, 
ynghyd â naratif ar 
ddiben y 
digwyddiadau. 

500 

Bob blwyddyn DA 

 Nifer y 
partneriaethau 
sy’n deillio o 
fentrau eiriolaeth. 

Nifer y 
partneriaethau sy’n 
deillio’n 
uniongyrchol o 
fentrau eiriolaeth. 

5 

Bob blwyddyn DA 

Byddwn ni’n 
defnyddio dull 
strategol a 
masnachol i 
ddatblygu a 
dyrannu 
adnoddau 

Elw o’r mentrau Elw net (ar ôl 
ystyried costau) a 
enillwyd gan 
Mentrau yn y 
flwyddyn ariannol. 

I’w gadarnhau Bob chwarter NW 

 Arian a 
Enillwyd gan yr 
Adran Datblygu  

Incwm a enillwyd 
drwy godi arian yn y 
flwyddyn ariannol. 

I’w gadarnhau Bob blwyddyn DA [NW]  

 Canran y 
gostyngiad yn 

Canran y 
gostyngiad 

Dangosydd i’w 
adolygu 

Bob blwyddyn MR 



16	  

	  

y defnydd o ynni 
a dŵr 

yn y defnydd o ynni 
a dŵr yn ystod y 
flwyddyn ariannol. 
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Dangosyddion Corfforaethol allweddol 
Yn sail i’r Map Gweledigaeth, mae yna nifer o feysydd corfforaethol allweddol y byddwn yn gwerthuso ein gwaith ynddynt, sef Amrywiaeth, Iechyd a 
Diogelwch, Prif-ffrydio’r Iaith Gymraeg ac Ymgynghori ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd. Rhestrir y dangosyddion ar gyfer y rhain yn y tabl isod. 
Maes 
Corfforaethol 
Allweddol 

Dangosyddion Corfforaethol Targed Cyfarwyddwr â 
Chyfrifoldeb 

Amrywiaeth Adroddiad naratif ar amrywiaeth o ran gofalu am gasgliadau 
a’u datblygu. 
 
Adroddiad naratif ar amrywiaeth o ran rhaglenni cyhoeddus. 
 
Adroddiad naratif ar amrywiaeth o ran staffio. 

I’w gadarnhau NW 

Iechyd a 
Diogelwch 

Nifer damweiniau/digwyddiadau’r flwyddyn a adroddir yn unol 
â’r Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu 
Ddigwyddiadau Peryglus. 

I’w gadarnhau MR 

Y Gymraeg Lefelau boddhad â’r gwasanaeth ymhlith siaradwyr Cymraeg 
a’r di-Gymraeg. 

I’w gadarnhau I’w gadarnhau 

Ymgysylltu ac 
Ymgynghori â’r 
Cyhoedd 

Nifer y bobl allanol a’r cymunedau amrywiol sy’n cymryd rhan 
mewn gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori â’r 
cyhoedd. 

I’w gadarnhau Cyfarwyddwr 
Newydd 
[DA] 

 Cyfraniad staff at weithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori 
â’r cyhoedd. 

I’w gadarnhau Cyfarwyddwr 
Newydd [DA] 

 Staff wedi derbyn hyfforddiant priodol i ymgysylltu ac 
ymgynghori â’r cyhoedd. 

I’w gadarnhau Cyfarwyddwr 
Newydd [DA] 

 Adroddiad ar gyhoeddi a hyrwyddo canlyniadau 
gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol 
(yn seiliedig ar y cynllun gweithredu blynyddol). 

I’w gadarnhau Cyfarwyddwr 
Newydd [DA] 

 



Atodiadau 
 
A  Llythyr cylch gwaith 
 
B  Rhaglen ymchwil 
 
C  Rhaglen ddysgu 
 
Ch  Rhaglen arddangosfeydd 
 
D  Materion ariannol 



	  

	  

Atodiad A: Llythyr cylch gwaith  

 



	  

	  

 



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  

Atodiad B: Rhaglen Ymchwil 2012/2013  
 
Mae gwaith ymchwil wrth wraidd holl swyddogaethau a hygrededd amgueddfa genedlaethol. Mae 
llawer o feysydd arbenigol ein staff naill ai wedi dirywio neu nid ydynt yn cael cymaint o 
gefnogaeth mewn prifysgolion mwyach (archaeoleg ddiwydiannol, celf, hanes, niwmismateg, 
bioleg dacsonomaidd, palaeontoleg dacsonomaidd, mwynoleg dacsonomaidd ac ethnograffeg, er 
enghraifft). Felly, mae gennym gyfraniad allweddol i’w wneud o ran deall treftadaeth, diwylliant ac 
amgylchedd naturiol Cymru a’i lle yn y byd, a chefnogi’r diddordeb cyhoeddus a phoblogaidd 
cynyddol yn y meysydd hyn. 
 
Bydd amrywiaeth eang o weithgareddau ymchwil yn parhau yn 2012-13, sy’n cefnogi themâu ein 
rhaglenni caffael ac arddangos yn ogystal â’n gweithgareddau craidd eraill. Mae nifer ohonynt yn 
parhau ers y llynedd, gan fod sawl project yn para am ddwy neu dair blynedd. Dim ond detholiad 
ohonynt sydd wedi’u cyflwyno yma. Mae Bwrdd Ymchwil yn gyfrifol am feithrin a chadw llygad ar 
waith ymchwil, a’r nod yw sicrhau bod ymchwil yn cyd-fynd â’n Gweledigaeth ni, a bod y gwaith 
hwnnw’n cael cymaint o adnoddau ag sy’n bosibl o fewn ein cyllidebau tynn. 
 
Ar ôl ennill cydnabyddiaeth fel Sefydliad Ymchwil Annibynnol (h.y. cyfwerth â phrifysgol) gan 
Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Chyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, rydym 
wrthi’n creu fframweithiau ymchwil ar gyfer ein holl feysydd pwnc ac yn nodi lle gall ymchwil y 
dyfodol ein helpu orau i gyflawni Gweledigaeth yr Amgueddfa. 
 
Dyma rai o’n projectau ymchwil ar gyfer eleni: 
 
Bywyd: deall ein planed a’r amgylcheddau 
 

• Nodweddion a phwysigrwydd metamorffeg isel yng Nghymru ac mewn lleoliadau geotectonig 
tebyg eraill ledled y byd (mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bryste ac Universidad de 
Buenos Aires yn yr Ariannin). 

• Esblygiad ac affinedd tirweddau Peri-Gondawaidd yn Ynys Môn a Phen Llŷn. Astudiaeth 
geocemegol, petrolegol ac isotopig o geoleg Neoproterosöig a Palalosöig gynnar, gan gynnwys 
adolygiad o fap daearegol Arolwg Daearegol Prydain o Ynys Môn (mewn partneriaeth ag Arolwg 
Daearegol Prydain, Amgueddfa Hanes Natur Dresden yn yr Almaen a Phrifysgol Caerdydd). 

• Dadansoddiad tacsonomaidd o fraciopodau, drilobitau a bryosoaid ar gyfer project rhyngwladol 
Traethawd ar Balaeontoleg Anifeiliaid Di-asgwrn Cefn er mwyn cyflenwi data i’w ddefnyddio wrth 
asesu dosbarthiadau mewn tirweddau Peri-Gondawaidd (mewn cydweithrediad â Choleg y 
Drindod, Dulyn ac Amgueddfa Hanes Natur, Llundain). 

• Tarddiad, mwynoleg a metamorffeg graddfa isel dyddodion manganîs o Gromen Harlech a 
chymhariaeth â dyddodion tebyg yn nhirweddau Megwma Nova Scotia (mewn cydweithrediad â’r 
Acadia University, Nova Scotia, Canada). 

• Project a ariennir gan Sefydliad Leverhulme i ddarparu gwefan i adnabod gwlithod Prydain ac 
ymchwilio i’r berthynas esblygol rhwng ffawna Prydain a ffawna tir mawr Ewrop. 

• Tacsonomeg ac ecoleg fflora diatom Ynysoedd Prydain, gan roi sylw arbennig i ecoleg afonydd 
Cymru. Yn cynnwys parhâd o’r project a ariennir gan Ewrop i leddfu asideiddio afon Gwy a 
phroject i greu gwefan i adnabod diatomau Prydain. 

• Tacsonomeg a chyfundrefnau planhigion prin Cymru a rhywogaethau cymhleth o fewn ffawna 
Prydain, yn enwedig y Gentians. Ar hyn o bryd, mae’r gwaith hwn yn cynnwys parneriaethau â 
Phrifysgol Bryste, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chymdeithas Fotaneg Ynysoedd 
Prydain. 

• Cyfrannu at raglenni bioamrywiaeth Tiriogaethau Tramor Prydain ar fflora a ffawna Ynysoedd 
Falkland: rhestri gwirio a thacsonomeg cennau, rhestri gwirio a thacsonomeg mwsoglau, 
tacsonomeg a bioddaearyddiaeth mwydod gwrychog. Cefnogir y gwaith hwn gan Sefydliad 



	  

	  

Shackleton, Ymddiriedolaeth Ynysoedd Falkland, gyda chymorth Canolfan Cymru ar gyfer 
Ymchwil i’r Amgylchedd, Bangor. 

• Cyfraniadau at dacsonomeg a ffylogenedd Empididae ac yn enwedig eu rôl o ran deall 
bioddaearyddiaeth ymlediad cyfandirol ôl-Gondwana yn hemisffer y de. Partneriaeth â’r Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris. 

• Tacsonomeg a chyfundrefnau pryfed sy’n sugno sudd planhigion: llawlyfr i’r British 
Auchenorrhyncha a monograff o’r pryfed cennau meddal o’r rhanbarthau Palaearctig a dwyreiniol. 

• Tacsonomeg a ffylogenedd molysgiaid deufalf morol, gan gynnwys tacsonomeg rhywogaethau 
cemosymbiotig ac adolygiad o’r uwchdeulu Tellinoidea. 
 
Gwreiddiau: gwneud synnwyr o’r presennol drwy gysylltu pobl â’u gorffennol. 

• Anheddau palaeolithig yng Nghymru: cyhoeddi manylion y gwaith cloddio a gynhaliwyd yn 
Ogof Pontnewydd, Sir Ddinbych (yn y Wasg: Oxbow Books/monograff Amgueddfa Cymru). 

• Anheddiad o’r Oes Efydd diweddar yn Llan-faes, Bro Morgannwg: rhaglen ymchwil ôl-gloddio. 
• Ymchwil i gelc ac arferion addunedol yr Oes Haearn a’r Oes Efydd yng Nghymru: Burton, 

Langstone, erthyglau PAS/Treasure. 
Gwaith ymchwil ôl-gloddio ar dref Rufeinig Caer-went, Sir Fynwy: adroddiad ar y fforwm-basilica 
(gyda Phrifysgol Caerdydd); setliad sifil Bulmore a Mynwent Coed, Caer-llion. 

• Gwaith ymchwil ar aneddiadau a diwylliant Oes y Llychlynwyr/y canoloesoedd cynnar yng 
Nghymru: Crannog Llyn Syfaddan, Powys a Llanbedr-goch, Môn (adroddiad Llyn Syfaddan i’w 
gyflwyno ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd yn 2012 i’w gyhoeddi gan Oxbow Books). 

• Free Reins and Guiding Hands: Chariot fittings from Western and Central Britain. Ysgoloriaeth 
ymchwil PhD a ariennir gan yr AHRC mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerlŷr. 

• Tarddiad ac arwyddocâd elfen y garreg las rhyolitig o Gôr y Cewri trwy ddefnyddio petrograffeg a 
geocemeg lawn a mwynol (mewn cydweithrediad â Phrifysgol Birmingham, y Brifysgol Agored a 
Phrifysgol Aberystwyth). 

• Catalogio a chyhoeddi celc o ddarnau arian canoloesol o’r Fenni, Sir Fynwy, wedi’u caffael 
trwy’r Ddeddf Trysorau. 

 
Perthyn: cynrychioli atgofion a phrofiadau diwylliannol pobl a’r hyn y mae’n ei olygu i fyw 
yng Nghymru yn yr unfed ganrif ar hugain. 

• Astudio cynrychiolaeth cymunedau, gan gynnwys rhai heb gynrychiolaeth ddigonol, trwy 
arddangosiadau a phrojectau ar y cyd, rôl casgliadau cyfoes yn y broses hon ac ymchwilio i’r 
canlyniadau.  

• Ymchwil i gefndir hanesyddol gorsaf heddlu Ffynnon Taf a chyfraith a threfn yng Nghymru. 
• Ehangu arolygon o safleoedd mwyngloddiau metel y Canolbarth a’r Gogledd-ddwyrain i’r 

Gorllewin a’r De, gan wella dealltwriaeth o’r diwydiant hwn a sefydlu teipoleg nodweddion. 
Cyhoeddiad wedi’i ariannu gan Cadw yn 2011 (wedi’i ysgrifennu ar y cyd ag Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol Dyfed a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru). 

• Reclaiming History from the Sea – cyhoeddiad Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Tri 
thraethawd ar adeiladu llongau, o hwylio i ager a HMS Hamadryad. 

• Dyddio a chatalogio doliau â gwisgoedd Cymreig o’r bedwredd ganrif ar bymtheg o gasgliadau 
cyhoeddus o bob cwr o’r DU ac yn Sain Ffagan. Bydd y gwaith hwn yn ateb galw’r cyhoedd am 
wybodaeth awdurdodol yn seiliedig ar ymchwil empirig drylwyr. 
 
Creadigrwydd: dathlu creadigrwydd celf ac artistiaid, dyfeiswyr a dyfeisiau a’r syniadau 
sydd wedi ysbrydoli ein byd. 

• Cwpan aur o 1662 a’i chyd-destun: cyflwynwyd i eglwys blwyf y Trallwng gan Thomas 
Davies, asiant yr East India Company yng Ngorllewin Affrica a pherchennog planhigfa ar ynys 
Barbados. 



	  

	  

• Cyhoeddiad ar cerameg Gymreig yng nghasgliad Amgueddfa Cymru, gan gynnwys agweddau ar 
hanes cymdeithasol, dulliau cynhyrchu a threfniadau ffatrïoedd, i gyd-fynd â deucanmlwyddiant 
porslen Cymreig yn ogystal ag ailddehongliad o Oriel Cerameg Cymru. 

• Ymchwilio a Datgelu, project ymchwil ar y cyd. Gwaith ymchwil ac ailarddangos paentiadau o 
gasgliad Amgueddfa Cymru o gelf Ffrengig o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg gan chwe myfyriwr 
ôl-raddedig o Brifysgol Bryste, a ariennir gan fwrsari o £5,000 gan Gymdeithas yr Haneswyr Celf. 

• Ymchwil barhaus i ddeunyddiau a thechnegau Richard Wilson, ei gyfoedion a’i ddilynwyr, un o 
nifer o brojectau sy’n rhagflaenu arddangosfa bwysig i ddathlu trichanmlwyddiant geni’r artist yn 
2014. 

• Dadansoddiad pelydr-X arloesol o’r casgliad o borslen Cymreig mewn partneriaeth â’r Centre for 
Archaeological and Forensic Analysis ym Mhrifysgol Cranfield, i wella’r gwaith o briodoli a dyddio 
gwrthrychau o fewn y casgliad a deall eu harwyddocâd yng nghyd-destun arloesedd wyddonol y 
cyfnod. 

• Gwaith ymchwil i ffurfio Grŵp 56 Cymru, gydag ymchwil fanwl i archifau’r grŵp, i baratoi ar gyfer 
arddangosiad yn Oriel 13. 

• Celf ac archifau Graham Sutherland: eu rhoi yng nghyd-destun ehangach celf yr ugeinfed 
ganrif ac ystyried y posibilrwydd o ddehongli trwy gasgliadau archifol. 
 
Y Dyfodol: trafod a chysylltu â materion a fydd yn llunio’r byd yfory. 

• Planhigion ffosil, eu tacsonomeg, eu hesblygiad a’u rôl o ran dehongli newid yn yr hinsawdd ddoe 
a heddiw. Ar hyn o bryd trwy ymchwiliad Project Cydberthynas Ddaearegol Rhyngwladol i fflora 
dwyrain a gorllewin Ewrop. 
 
Arferion Amgueddfa 

• Cadw biofolecylau mewn casgliadau a gedwir mewn hylif. 
• Gweddillion plaladdwyr mewn casgliadau hanes natur. 



	  

	  

Atodiad C: Rhaglen Ddysgu 
1. Datblygu ein hamgueddfeydd o safon ryngwladol er mwyn ysbrydoli, 
dysgu a chysylltu pobl â’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol. 

Darparu strategaeth ddehongli ar gyfer safle Sain Ffagan. 
 
Datblygu Sain Ffagan fel amgueddfa gyfranogol ar raddfa genedlaethol, gweithio gyda 
sefydliadau partner a chymunedau i wneud penderfyniadau am ddatblygiad yr 
amgueddfa a chreu canolfan ddiwylliannol ar gyfer pob grŵp cymdeithasol. 
 
Datblygu Canolfan Ddysgu Sain Ffagan, orielau/mannau gweithgarwch newydd, 
profiadau archaeoleg yn yr awyr agored a man chwarae newydd fel rhan o ailddatblygiad 
Sain Ffagan. 
 
Datblygu profiadau newydd i ddefnyddwyr fel rhan o’r broses ailddatblygu, gan gynnwys 
adeiladu Bryn Eryr, sef pentref newydd o’r Oes Haearn, a lleoliadau gyda chontractwyr. 
Cyfrannu dimensiwn dysgu at yr Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer ailddatblygu 
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. 
 
Datblygu man chwarae yn Big Pit (yn amodol ar gyllid). 
 
2. Creu bri rhyngwladol. 

Datblygu a darparu rhaglen eang o weithdai a gweithgareddau i ysgolion, teuluoedd ac 
oedolion i gyd-fynd ag Artes Mundi 5 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 
 
Cyflwyno cais Grundtvig i gynnal ‘gweithdy i ddysgwyr’ Ewropeaidd yn ystod 2012. 
 
3. Denu cynulleidfaoedd penodedig â blaenoriaeth.  

Dysgu ffurfiol: 
Datblygu’r ddarpariaeth Bagloriaeth Cymru yn ein holl amgueddfeydd a’i hyrwyddo i 
gynulleidfaoedd cyfredol a newydd. Datblygu elfennau archwilio adnoddau’r orielau byd 
natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 
 
Ymchwilio a datblygu cyfleoedd i ysgolion yn ardal Port Talbot archwilio dau beintiad o 
Dŷ Margam a gweithiau cysylltiedig eraill (yn amodol ar gais am gyllid gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri). Os bydd y cais yn llwyddiannus, caiff yr adnodd ei greu ar gyfer 
Casgliad y Werin Cymru. 
 
Creu cyfleoedd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i ddisgyblion ag anghenion 
dysgu arbennig ddatblygu sgiliau meddwl a chyfathrebu trwy gelfyddyd gyfoes. 
 



	  

	  

Creu a darparu gweithgareddau newydd ar gyfer pob Cyfnod Allweddol yn Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd mewn ymateb i ymgynghoriad ag athrawon ac arddangosiadau 
ac arddangosfeydd newydd. Creu syniadau cyn-ymweliad ac ôl-ymweliad ar gyfer 
athrawon i gefnogi gweithdai a gweithgareddau newydd a chyfredol.  
 
Datblygu a darparu sesiynau newydd i ysgolion sy’n gysylltiedig â’r fframwaith sgiliau a 
thrafod casgliadau yng Nghanolfan Ddarganfod Clore, Amgueddfa Genedlaethol 
Caerdydd, gyda phwyslais arbennig ar Gyfnod Allweddol 3. 
 
Sefydlu project ar gyfer disgyblion blynyddoedd 6 a 7, gydag ysgolion Rhondda a 
Hirwaun yn archwilio’r darganfyddiad o gelc o waith efydd a haearn 2,700 oed yn Llyn 
Fawr. (Yn amodol ar gais am gyllid allanol.) 
 
Creu a darparu cyfres o weithgareddau i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy 
i ysgolion, ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2-4 gydol y flwyddyn yn Sain Ffagan ac 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Hyrwyddo dealltwriaeth ymarferol o Addysg ar 
gyfer Datblygu Cynaliadwy ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ym Mhrifysgol 
Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol Cymru, Casnewydd mewn partneriaeth â 
Rhwydwaith Addysg Gynaliadwy Caerdydd. 
 
Dyfeisio cystadleuaeth i ddisgyblion ysgol uwchradd greu ffasiwn newydd trwy 
uwchraddio dillad ac ategolion ail-law, ac arddangos y rhain yn y Sioe Ffasiwn flynyddol 
yn Amgueddfa Wlân Cymru. (Mewn partneriaeth â Gyrfaoedd Gorllewin Cymru a’r Groes 
Goch Brydeinig.) 
 
Archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon ac 
athrawon dan hyfforddiant. 
 
Teuluoedd: 
Darparu digwyddiadau yn ystod gwyliau’r Pasg, gwyliau’r haf a gwyliau hanner tymor i 
annog a chynyddu’r gynulleidfa deuluol yn ein hamgueddfeydd.  
 
Cynyddu’r arlwy deuluol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd trwy ddatblygu 
adnoddau, ehangu’r deunydd ar y we a cheisio cael cyllid i barhau â rhaglen 
lwyddiannus gweithdai celf a gwyddoniaeth ar benwythnosau. 
 
Creu a darparu cyfres o weithgareddau teuluol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i 
gyd-fynd â darlledu cyfres The Story of Wales y BBC a mentrau amrywiol mewn 
amgueddfeydd eraill. 
 
Creu a darparu gweithgareddau galw heibio i deuluoedd yng Nghanolfan Ddarganfod 
Clore, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 
 
Cynnal ‘Deall ein byd’, digwyddiad teuluol sy’n canolbwyntio ar sut y gall curaduron a’n 
casgliadau ein helpu i ddiogelu a deall natur. Mewn partneriaeth â Gŵyl Byw’n Ddoeth 
Cyngor Caerdydd. 
 
Datblygu gweithdy teuluol yn ystod hanner tymor mis Mehefin i hyrwyddo siopa 
cynaliadwy ar gyfer Wythnos Amgylchedd y Byd. 
 
Ymchwilio i’r posibilrwydd o gynnal gweithdai misol i deuluoedd ifanc yn Amgueddfa 
Lleng Rufeinig Cymru. 



	  

	  

Trefnu Diwrnod Hwyl i’r Teulu yn Amgueddfa Wlân Cymru ym mis Mehefin, gyda 
gweithgareddau, gemau a chystadlaethau, mewn partneriaeth â Menter Gorllewin Sir 
Gâr, CERED a Twf.  
 
Creu taflenni gwybodaeth i’w dosbarthu i deuluoedd â babanod a phlant ifanc yn 
awgrymu pethau i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. 
 
Trefnu a hwyluso cyfres o weithdai allgymorth gyda theuluoedd mewn ardaloedd C2DE 
fel rhan o’r gwaith o ailddatblygu Sain Ffagan. 
 
Cynnal digwyddiadau yn Sain Ffagan i annog dechrau gwyrdd i deuluoedd â babanod. 
 
Cynnal cyfres o ddigwyddiadau haf o’r enw ‘Casglu cynnyrch a’i goginio’, ynghyd â 
chyfres o ddigwyddiadau teuluol sy’n canolbwyntio ar natur a chynaliadwyedd yn Sain 
Ffagan  
 
Cyfnod Sylfaen/Blynyddoedd Cynnar: 
Datblygu a chynnal rhaglen o weithgareddau dysgu ac adnoddau sy’n gysylltiedig â 
Through the Magic Mirror: The World of Anthony Browne, gyda gweithgareddau 
cyfatebol yng Nghanolfan Ddarganfod Clore yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.  
 
Ymchwilio i gyfleoedd a’u datblygu er mwyn i ddisgyblion Cyfnod Sylfaen ymgysylltu â 
chelfyddyd gyfoes Artes Mundi V. 
 
Datblygu cynlluniau ar gyfer man chwarae i apelio at ymwelwyr iau â Big Pit (yn amodol 
ar gais am gyllid gan Biffa). 
 
Datblygu sesiwn Cyfnod Sylfaen newydd ar thema Nadolig er mwyn denu mwy o 
gynulleidfaoedd allweddol yng nghyfnod tawel mis Rhagfyr yn Big Pit. 
 
Pobl ifanc: 
Creu fforymau pobl ifanc yn ein hamgueddfeydd, gan ddechrau gyda’r rhai sy’n cymryd 
rhan ym mhroject Bling, a cheisio creu fforwm rhithwir ar draws Cymru. Rhoi cynlluniau 
ar waith i alluogi pob amgueddfa i sefydlu fforwm ieuenctid erbyn 2013/14.  
 
Darparu cyfres o weithdai celf a cherddoriaeth gyda phobl ifanc, i gyrraedd penllanw 
gyda gwaith tecstilau i ddathlu 40 mlynedd ers agor Amgueddfa Lechi Cymru, a darn o 
gerddoriaeth i’w gyfansoddi a’i berfformio gan y disgyblion dan sylw. 
 
Datblygu gweithdai yn ystod gwyliau’r haf i bobl ifanc rhwng 14 ac 18 oed mewn ymateb 
i ymchwil a gynhelir yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru gyda’r gynulleidfa.  
 
Darparu cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr tecstilau yng ngholegau Gorllewin Cymru yn seiliedig 
ar yr arddangosfa Cwiltiau/Amish Cymreig dros dro yng Nghanolfan Gwiltiau Jen Jones 
yn Llanbedr Pont Steffan a chyhoeddi llyfr newydd ar y cysylltiad rhwng Cwiltiau Amish a 
Chymreig. (Mewn partneriaeth â Chwiltiau Cymreig Jen Jones.) 
 
Galluogi myfyrwyr yng Ngholeg Iâl Wrecsam i gael eu dyluniadau ar gyfer blancedi a 
chlustogau Cymreig organig wedi’i cynhyrchu’n ddiwydiannol yn Amgueddfa Wlân 
Cymru, a’u gwerthu trwy Mentrau Amgueddfa Cymru. (Mewn partneriaeth â Chynllun 
Busnes a Menter Adran Gelf y Coleg.) 
 



	  

	  

Blaenoriaethu ceisiadau am leoliadau gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 
gan fyfyrwyr ysgol uwchradd sy’n mynychu ysgolion sydd mewn ardaloedd difreintiedig. 
 
Darparu rhaglenni rhannu sgiliau a hyfforddiant i bobl ifanc ac oedolion yn Sain Ffagan 
trwy sicrhau bod prentisiaethau a lleoliadau rhannu sgiliau’n cael eu cynnwys mewn 
cytundebau gyda chontractwyr a gyflogir ar gyfer y project Creu Hanes (yn dibynnu ar 
gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri). 
 
Dyfeisio rhaglenni i bobl ifanc gyda’r fforymau ieuenctid yn Sain Ffagan, gan gynnwys 
cynllun artist preswyl fel rhan o’r ailddatblygu. 
 
Cynnwys y fforymau cyfranogi pobl ifanc yn Sain Ffagan yn y gwaith o ddilyn a 
chyfrannu at y broses gynllunio fel rhan o’r ailddatblygu. 
 
Cynnig hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio 
gyda phobl ifanc ar Hwyluso Ymgysylltu Ieuenctid â’r Celfyddydau, Diwylliant a 
Threftadaeth. 
Pobl hŷn: 
Gwerthuso gwaith sy’n cael ei wneud mewn partneriaeth â Phroject Datblygu Iechyd 
Meddwl Caerdydd a’r Fro yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i ddatblygu cyfleoedd 
pellach ar gyfer gweithgareddau creadigol.  
 
Creu cyfleoedd ar gyfer mentrau allgymorth yn Big Pit i ddiwallu anghenion pobl hŷn. 
Oedolion: 
Darparu gweithdai allgymorth a datblygu adnoddau ar y cyd fel rhan o’r gwaith o 
ailddatblygu Sain Ffagan e.e. pecynnau cymorth i oedolion sy’n dysgu’r Gymraeg mewn 
cydweithrediad â’r gwasanaeth ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill), 
Cyngor Caerdydd a thiwtoriaid, Cymunedau yn Gyntaf Trelái a Chaerau (i ddechrau ym 
mis Ionawr 2013 ac i’w gwblhau yn ystod y flwyddyn ganlynol). 
 
Darparu rhaglen o sesiynau creadigol ‘Gwneud a Thrwsio’ ar gyfer oedolion yn 
Amgueddfa Wlân Cymru. 
 
Datblygu rhaglen o weithdai’n ymwneud â thecstilau i oedolion mewn partneriaeth â 
grŵp Cyngor Cymuned Celfyddydau Teifi Ganol. 
 
Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg: 
Cychwyn sesiynau Cymraeg o’r Crud i helpu rhieni i gyflwyno’r Gymraeg i’w plant ifanc 
iawn yn Amgueddfa Wlân Cymru, mewn partneriaeth â Menter Gorllewin Sir Gâr a 
CERED, sefydliadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg. 
 
Darparu teithiau cerdded tywysedig i ddysgwyr Cymraeg yn Amgueddfa Wlân Cymru, 
mewn partneriaeth â grŵp cerddwyr Cymraeg lleol. 
 
Darparu gweithdai i helpu dysgwyr Cymraeg i ddysgu’r iaith trwy ganu yn Amgueddfa 
Wlân Cymru, mewn partneriaeth ag Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.  
 
Cyflwyno sesiynau Cymraeg o’r Crud yn Amgueddfa Lechi Cymru. 
 
Twristiaid: 
Creu map rhyngweithiol fel y gall ymwelwyr cenedlaethol a rhyngwladol ag Amgueddfa 



	  

	  

Lleng Rufeinig Cymru adael gwybodaeth am fan cychwyn eu taith (h.y. eu hardal gartref) 
a dangos y lleoliadau hyn yng nghyd-destun yr Ymerodraeth Rufeinig. 
 
Datblygu’r detholiad o adnoddau a thaflenni mewn ieithoedd tramor sydd ar gael yn 
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, gyda’r nod o greu taflen amlieithog ar gyfer ymwelwyr 
rhyngwladol. 
 
Trefnu a darparu rhaglen o weithgareddau haf i dwristiaid yn Amgueddfa Wlân Cymru, 
gan gynnwys gweithdai gwneud ffelt a chrefft, cert celf a theithiau cerdded. 
 
Eraill (e.e. grwpiau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol a phobl anabl) 
Datblygu a darparu amryw o weithdai sy’n archwilio potensial dysgu Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd ar gyfer plant sy’n derbyn eu haddysg yn y cartref. Mewn 
ymgynghoriad â theuluoedd. 
 
Gweithio mewn partneriaeth â grŵp pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol i greu 
arddangosfa ar gyfer Mis Hanes LGBT 2013 yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.  
 
Creu taflenni gwybodaeth bach i’w dosbarthu sy’n darparu gwybodaeth benodol, 
perthnasol a defnyddiol i bobl â gwahanol anableddau yn Amgueddfa Genedlaethol y 
Glannau.  
 
Cynnal diwrnod hyfforddi i arweinwyr clybiau ar ôl ysgol yn Sain Ffagan (yn dibynnu ar 
gyllid). 
 
4. Cyflwyno casgliadau a gwaith ymchwil cyfoes a pherthnasol o safon 
ryngwladol  

Datblygu rhaglen archaeoleg gymunedol sy’n archwilio’r gwaith cloddio archaeolegol yn 
Llanbedrgoch, Ynys Môn, mewn cydweithrediad ag Oriel Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol Gwynedd. 
 
Datblygu rhaglen ddysgu gymunedol ar Ynys Môn mewn cydweithrediad ag arddangosfa 
haf Llyn Cerrig Bach, sydd ar fenthyg o Amgueddfa Cymru, yn Oriel Ynys Môn. 
 
Cynnal arolygon llinell sylfaen o oriel Gwreiddiau ac orielau cyfredol Sain Ffagan fel rhan 
o’r broses werthuso ffurfiol ar gyfer ailddatblygu’r safle. 
 
5.  Cyfleu ein casgliadau a’n hatgofion ni i gyd trwy adrodd straeon perthnasol, 
ystyrlon ac addysgiadol  

Arddangos gwaith project Bling yn ein holl amgueddfeydd (ac eithrio Sain Ffagan). Bydd 
amgueddfeydd yn arddangos gwaith a grëwyd gan bobl ifanc o grwpiau Cymunedau yn 
Gyntaf lleol, a bydd arddangosfa Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn proffilio gwaith 
gan yr holl gymunedau sy’n rhan o’r fenter.  
 
Datblygu adnoddau fel y gall teuluoedd archwilio’r arddangosfeydd gwyddoniaeth dros 
dro yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 
 
Datblygu cyfres o adnoddau i fynd i’r afael ag ymholiadau cyson Canolfan Ddarganfod 



	  

	  

Clore. 
 
Recriwtio a hyfforddi tîm o wirfoddolwyr i ddarparu cyfleoedd ‘ymarferol’ y tu hwnt i 
Ganolfan Ddarganfod Clore yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gan gynnwys 
datblygu cyfres o deithiau o gwmpas orielau i gynulleidfaoedd teuluol. Bydd hyn yn 
adeiladu ar y profiad llwyddiannus o ddefnyddio ‘esbonwyr’ gwirfoddol yn yr oriel 
wyddoniaeth newydd, Cipolwg. 
 
Datblygu droriau archaeoleg (newydd a chyfredol) yng Nghanolfan Ddarganfod Clore, 
gan ddefnyddio gwrthrychau naratif i apelio at ymwelwyr o bob oed. 
 
Creu llwybr ar gyfer yr orielau byd natur sy’n canolbwyntio ar sut mae pobl yn 
rhyngweithio â’r amgylchedd. 
 
Creu arddangosfa Dathlu’r Deugain Amgueddfa Lechi Cymru a threfnu gweithgareddau i 
ddathlu 40 mlynedd ers agor yr Amgueddfa. 
 
Darparu cyfleoedd dysgu perthnasol i’r safle i gyd-fynd ag arddangosfeydd teithiol sy’n 
ymweld ag Amgueddfa Wlân Cymru, gan gynnwys Streic a Therfysg o Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau ac arddangosfa i gyd-fynd â chynhyrchiad Arandora Star Theatr 
Na Nog. 
 
Trefnu rhaglen farddoniaeth breswyl yn Amgueddfa Wlân Cymru, gan gynnwys 
gweithdai amrywiol i’r rhai sydd am fod yn awduron. Bydd y bardd preswyl, Samantha 
Wynne Rhydderch, yn defnyddio’r Amgueddfa a’i chasgliadau i greu casgliad newydd o 
gerddi i ddarpar awduron. (Ariennir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme.) 
 
Gosod arddangosfa am gyflawnwyr ym myd chwaraeon o oes ddiwydiannol Cymru yn yr 
Oriel Cyflawnwyr yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i gyd-fynd â thaith Fflam 
Olympaidd 2012. 
 
Ymchwilio, creu a darparu arddangosfa ar y cwch tywys Windsong i’w gosod yn y Brif 
Neuadd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. 
 
Creu dehongliad newydd o’r ardal ar y thema glo yn Amgueddfa Genedlaethol y 
Glannau, gan weithio gyda thîm project ar draws adrannau. 
 
Gwella dealltwriaeth ymwelwyr o gysylltiadau ag amgueddfeydd diwydiannol eraill 
Amgueddfa Cymru trwy greu ffilmiau i’w dangos yn orielau Amgueddfa Genedlaethol y 
Glannau. 
 
Creu ffilm ragarweiniol ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i roi cyd-destun i 
ymwelwyr sy’n edrych ar yr arddangosiadau.  
 
Gwella dealltwriaeth ymwelwyr o’r gorffennol trwy greu llinellau amser hawdd eu 
defnyddio ar gyfer arddangosiadau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. 
 
Symleiddio a gwella arwyddion mewnol ar lawr uchaf Amgueddfa Genedlaethol y 
Glannau er mwyn gwella profiad defnyddwyr. Cam 2 y cynllun arwyddion.  
 
Treialu a datblygu cynlluniau arddangos a gweithgarwch ar gyfer Creu Hanes yn Sain 
Ffagan.  



	  

	  

Darparu rhaglenni cymorth a dysgu ar gyfer Tŷ Ffoadur sydd i’w weld yn Oriel 1 ac 
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a’r project Animeiddio yng Nghaerdydd ac 
Abertawe. 
 
6. Ehangu ein partneriaethau cymunedol, strategol ac ariannol  

Cymunedau yn Gyntaf, dros 20% FSM, Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Dysgu gyda’i 
Gilydd ac ati 
Cynnal cynllun Bling ym mhob amgueddfa, gan weithio gydag amrywiaeth o bobl ifanc o 
wahanol gefndiroedd. Bydd grwpiau sy’n cymryd rhan yn y project yn cynnwys 
cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl ifanc ag anawsterau dysgu a phobl 
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 
 
Datblygu cyfres o ymweliadau ag adrannau gwyddoniaeth Amgueddfa Genedlaethol 
Caerdydd ar gyfer ysgolion uwchradd o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. 
 
Datblygu cwrs dehongli amgueddfa ar gyfer pobl ifanc mewn ardaloedd Cymunedau yn 
Gyntaf. 
 
Mewnbynnu i broject Opera Crannog Llyn Syfaddan (yn amodol ar gyllid gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru). Cais i’w gyflwyno gan Ferthyr Tudful mewn cydweithrediad â 
Chymunedau yn Gyntaf Merthyr Tudful. 
 
Datblygu project partneriaeth gyda Chymunedau yn Gyntaf Llanhiledd, gan gynnwys 
project treftadaeth sy’n para blwyddyn gyda phob rhan o’r gymuned leol. 
 
Datblygu elfennau o broject llwyddiannus Start, gyda ffocws ar gynyddu cyfranogiad 
teuluoedd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gyda theuluoedd o ysgolion â 
blaenoriaeth. 
 
Treialu project i ymchwilio i botensial defnyddio ein hamgueddfeydd i ddarparu 
Athroniaeth ar gyfer Plant, mewn partneriaeth â’r Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth 
Byd – Cymru, cangen ysgolion Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol. 
 
Gweithio gydag adran Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd i sefydlu projectau 
addysg i israddedigion a fydd yn edrych ar yr effaith y gall ymweld â’n hamgueddfeydd ei 
chael ar ysgolion â chyfraddau amddifadedd uchel o gymharu ag ysgolion â chyfraddau 
is. 
 
Gweithio gyda menter BeWEHL (Gwella Lles, Addysg, Iechyd a Dysgu) Prifysgol Cymru, 
Casnewydd yn ei Chanolfan Dysgu yn y Gymuned a Dysgu Gydol Oes i helpu i wella 
dyheadau a rhagolygon rhieni plant sy’n byw mewn tlodi. 
 
Datblygu perthynas allweddol i Big Pit gydag Ysgol Dreftadaeth Blaenafon trwy gynnig 
cyfleoedd i’w helpu i ddathlu ei blwyddyn gyntaf. 
 
Datblygu darpariaeth bwrpasol ar gyfer pobl ifanc o Unedau Cyfeirio Disgyblion sy’n 
ymweld â Big Pit. 



	  

	  

 
Gweithio i ddatblygu hyder a llythrennedd ymhlith myfyrwyr mewn ysgol y nodir bod 
canran uchel o’i disgyblion yn cael prydau ysgol am ddim trwy ddatblygu project i 
ddehongli Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru trwy fformat comig/nofel graffig.   
 
Symleiddio’r profiad o ymweld ag amgueddfa trwy gynnwys grwpiau cymunedol a 
wahoddir (yn enwedig rhieni plant ifanc) mewn gweithgareddau a’u tywys o gwmpas 
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau fel eu bod yn teimlo’n gyfforddus yn ymweld â’r 
amgueddfa hon a lleoliadau treftadaeth eraill. 
 
Datblygu partneriaeth arbennig rhwng Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac Ysgol 
Gynradd Sea View (79% yn gymwys i gael prydau ysgol a ddim). Blaenoriaethu dyraniad 
disgyblion ar ddigwyddiadau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 
mathemateg) i ddisgyblion a hyfforddiant llythrennedd amgueddfa i athrawon.  
 
Blaenoriaethu cyfleoedd lleoliadau athrawon yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i 
athrawon o ysgolion mewn ardaloedd o amddifadedd uchel (Cymunedau yn Gyntaf neu 
gymhwysedd uchel am brydau ysgol am ddim).  
 
Cynnig sesiynau Dysgu gyda Gwrthrych Amgueddfa Genedlaethol y Glannau mewn 
cyfarfodydd staff mewn ysgolion mewn ardaloedd o amddifadedd uchel, gan roi cyfle 
iddynt ennill y sgiliau sydd eu hangen i greu gwaith ar draws cwricwla gan ddefnyddio 
adnoddau prin. 
 
Adeiladu ar waith partneriaeth sefydledig rhwng Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a 
thair ysgol gynradd leol sydd o fewn pellter cerdded i’r amgueddfa ac y mae dros 40% 
o’u disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Cynnig mynediad gwerth 
ychwanegol i ddigwyddiadau penodol a chyfleoedd hyfforddiant athrawon yn yr 
amgueddfa. 
 
Cynnig blaenoriaeth archebu i ysgolion cynradd mewn ardaloedd o amddifadedd uchel 
ar gyfer sesiynau wedi’u hwyluso yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.  
 
Cefnogi Ysgol Gynradd Waun Wen yn Abertawe gyda’i phroject Cydlyniant Cymunedol 
‘Hanes Waun Wen’, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, gan adeiladu ar y berthynas 
arbennig rhwng Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a’r ysgol hon mewn ardal o 
amddifadedd uchel.  
 
Trefnu a hwyluso gweithdai peilot allgymorth gyda theuluoedd mewn ardaloedd C2DE ar 
gyfer y gwaith o ailddatblygu Sain Ffagan. 
 
Dyfeisio rhaglenni yn Sain Ffagan i gefnogi sefydliadau sy’n mynd i’r afael â thlodi plant 
a diweithdra gyda fforymau cyfranogi. 
 
Datblygu partneriaethau Sain Ffagan gydag ysgolion Caerdydd a Gwynedd/Ynys Môn y 
mae dros 20% o’u disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim i ddatblygu 
adnoddau i gefnogi pentref Oes Haearn Bryn Eryr. 
 
Cynnal sesiynau misol i deuluoedd yn Amgueddfa Wlân Cymru, mewn cydweithrediad â 
Jig-so (cwmni elusennol o’r Gorllewin sy’n darparu gwasanaethau i blant 0-14 oed a’u 
teuluoedd/gofalwyr): bydd yn targedu teuluoedd incwm isel yn arbennig. 
 



	  

	  

Cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) 
Helpu cymunedau i ddatblygu digwyddiadau cymunedol e.e. Diwrnod Affrica, Diwrnod 
Dileu Caethwasiaeth a Diwrnod Hanes Pobl Dduon yn Amgueddfa Genedlaethol y 
Glannau, gan rymuso digwyddiadau cymunedol yn hytrach na’u harwain.  
 
Cysylltu’r project diwylliant a hanes ffotograffiaeth Teithwyr Ifanc yn Abertawe, 
Casnewydd a Chaerdydd ag arddangosfeydd a phrojectau yn Amgueddfa Genedlaethol 
y Glannau e.e. projectau’r Tŷ Ffoadur ac Olympiad Diwylliannol Adain Avion. [Cyswllt 
partneriaeth i’w sefydlu]  
 
Gweithio gyda fforwm cyfranogi sefydliadau BAME a lleiafrifoedd ethnig ar ailddatblygu 
Sain Ffagan. 
 
Darparu mewnbwn i’r cydweithrediad â Chyngor Ffoaduriaid Cymru i arddangos y Tŷ 
Ffoadur yn Oriel 1 (Mehefin 2012). 
 
Treialu ffyrdd newydd o weithio gyda sefydliadau BAME a lleiafrifoedd ethnig yn Sain 
Ffagan.  
 
Tu hwnt i’r amgueddfeydd (projectau allgymorth) 
Mewn cydweithrediad â Chymunedau yn Gyntaf Merthyr Tudful, creu Opera Crannog 
Llyn Syfaddan (yn amodol ar gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru). 
 
Creu adnoddau a gweithgareddau dysgu i’w dosbarthu i ysgolion ar themâu allweddol 
Dathlu’r Deugain yn Amgueddfa Lechi Cymru.  
 
Ymchwilio i effaith a chwmpas gwaith allgymorth gydag ysgolion uwchradd yn 
Amgueddfa Wlân Cymru trwy ddarparu gweithdai tecstilau yn Ysgol Gyfun Bryngwyn 
(Llanelli). 
 
Cyflwyno arddangosfeydd a sesiynau dysgu ffurfiol newydd sy’n gysylltiedig â lleoliadau 
a sefydliadau eraill yn Abertawe: 

• Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i greu sesiynau sy’n gysylltiedig â 
chynhyrchiad Theatr Na n’Og am drychineb pwll glo Morfa, mewn 
cydweithrediad â’r theatr ac Amgueddfa Abertawe. 

• Arddangosfa Ffoaduriaid Rhyfel o Adran Archifau Gorllewin Morgannwg. 
Cynnig sesiwn i fyfyrwyr Bagloriaeth Cymru yn Amgueddfa Genedlaethol y 
Glannau. 

• Cynhwysydd y Tŷ Ffoadur. Cynnig sesiwn i fyfyrwyr Bagloriaeth Cymru yn 
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. 

• Adain Avion (project yr Olympiad Diwylliannol). Cynnig sesiwn ysgol gynradd 
yn yr awyren y tu allan i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. 

•  
Cydweithio â sefydliadau/cwmnïau allanol i gynnal digwyddiadau ysgol gwerth 
ychwanegol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, gan gynnwys: 

• Digwyddiad Cenedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg ar y thema ‘Ein Byd 
yn Symud’. 

• Digwyddiad F1 mewn ysgolion – Tata Steel. 
• Digwyddiad EGNI – myfyrwyr coleg – ffair fasnach menter yr ifanc. 

 
Datblygu partneriaethau gydag ysgolion Caerdydd a Gwynedd/Ynys Môn y mae dros 



	  

	  

20% o’u disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim i ddatblygu adnoddau i 
gefnogi pentref Oes Haearn Bryn Eryr. 
 
Trefnu a hwyluso cyfres o weithdai allgymorth gyda theuluoedd mewn ardaloedd C2DE 
fel rhan o’r gwaith o ailddatblygu Sain Ffagan. 
 
Cysylltiadau cymunedol a lleol 
Darparu gweithdai Amgueddfa Wlân Cymru yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog, er 
mwyn cyrraedd nifer fawr o ysgolion. 
 
Gwerthuso ac Ymgynghori 
Trefnu arolwg cynhwysfawr o grwpiau addysg ffurfiol ledled safleoedd er mwyn deall eu 
profiad o ymweld a dysgu yn safleoedd Abertawe i sicrhau bod safonau uchel yn cael eu 
cyflawni a’u cynnal. 
 
Adolygu a gwerthuso oriel Cipolwg (gyda thîm y porth) a defnyddio canlyniadau i lywio 
datblygiad yr arddangosiadau sy’n newid. 
 
Datblygu projectau ymgysylltu gyda phartneriaid strategol (fel Gwobr Dug Caeredin, 
Ymddiriedolaeth y Tywysog ac Achub y Plant) a phobl ifanc er mwyn bwydo i gynllun 
gweithgareddau Sain Ffagan. 
 
Gweithio gyda’r naw fforwm cyfranogi i lywio a gwneud penderfyniadau ynglŷn ag 
ailddatblygu Sain Ffagan, a darparu cyfalaf diwylliannol ar gyfer pob grŵp cymdeithasol. 
 
7. Cynnal ac ymestyn doniau, sgiliau proffesiynol a galluoedd craidd ein staff 

Datblygu rhaglen hyfforddi i wirfoddolwyr sy’n gweithio yn orielau Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd mewn cydweithrediad â staff curadurol. 
 
Datblygu hyforddiant i staff sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr mewn cydweithrediad â 
fforwm cyfranogi ‘Ein Hamgueddfa Ni’ Sain Ffagan. 
 
Sefydlu fframwaith ar gyfer model gwirfoddoli cynaliadwy yn Sain Ffagan mewn 
cydweithrediad â phum partner cymunedol.  
 
Darparu seminarau rhannu sgiliau a chyfleoedd meincnodi ar gyfer yr Adran Dysgu, staff 
curadurol ac aelodau staff eraill fel rhan o’r gwaith o ailddatblygu Sain Ffagan i geisio 
sicrhau newid diwylliant. 
 
Creu, hyfforddi a datblygu tîm o staff i helpu gyda gwaith arddangos yn Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau – symud, adleoli, casglu a chludo arddangosfeydd dros dro ac 
ati. 
 
Cyflwyno sgyrsiau a seminarau ar y safle yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i 
fyfyrwyr sy’n dilyn y rhaglen BA Astudiaethau Addysgol ym Mhrifysgol Fetropolitan 
Abertawe. (Bydd y modiwlau ar gyfer blynyddoedd 2 a 3, sy’n edrych ar addysg y 
dyniaethau a sut mae’n cael ei chynnwys yn y cwricwlwm.) 
 
Dyfeisio rhaglen ar gyfer staff Amgueddfa Lechi Cymru fel rhan o Ddiwrnod Dysgu yn y 



	  

	  

Gweithle/Wythnos Addysg Oedolion (yn dibynnu ar gyllid). 
 
8. Defnyddio atebion rhithwir a’r cyfryngau newydd  

Arwain elfen ddysgu Casgliad y Werin, gan gynnwys menter i gynhyrchu cynnwys a 
datblygu sgiliau digidol pobl ifanc ym mhroject GATES Merthyr Tudful, ac adnodd dysgu 
celf yn seiliedig ar luniau o Fargam (yn dibynnu ar gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y 
Loteri). 
 
Datblygu presenoldeb Canolfan Ddarganfod Clore ar y we, gan roi sylw arbennig i’r 
gwasanaeth adnabod a hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau. 
 
Gwerthuso potensial gwahanol fathau o gyfryngau ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a 
datblygu cynnwys adnodd e-ddysgu newydd gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 
Yn dibynnu ar gyllid/cymorth gan gyfryngau newydd. 
 
Datblygu project i wella dulliau marchnata ysgolion, trwy fanteisio ar gyfleoedd 
digidol/cyfryngau newydd, gan gynnwys ymgyrch cipio data i sefydlu cronfa ddata o 
gysylltiadau athrawon unigol. 
 
Defnyddio’r wybodaeth o’r Trywydd Trydar yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i 
greu cyfleoedd eraill i ymwelwyr ymgysylltu yn y lleoliad. 
 
Rhoi’r Strategaeth Cyfryngau Newydd ar waith yn Sain Ffagan, gan integreiddio 
cynnwys digidol sy’n cael ei baratoi ar gyfer project Creu Hanes gyda Chasgliad y Werin 
Cymru lle bynnag y bo modd. 
 
Defnyddio ymgyrchoedd strwythuredig i gynyddu nifer y bobl sy’n dilyn Amgueddfa Lleng 
Rufeinig Cymru ar Twitter i 1,500. 
 
Datblygu straeon digidol sy’n seiliedig ar Amgueddfa Wlân Cymru gyda myfyrwyr o 
Ysgol Gyfun Emlyn (Castellnewydd Emlyn) fel modd o wella eu sgiliau cyfathrebu yn y 
Gymraeg. (Mewn partneriaeth â Culturenet a Menter Gorllewin Sir Gâr, CERED a’r 
Urdd.) 
 
9. Hyrwyddo cynaliadwyedd cyhoeddus, gwleidyddol ac ariannol  

Hyrwyddo Amgueddfa Cymru fel darparwr allweddol dysgu a hwyl i’r teulu trwy 
arddangosiadau a gweithgareddau yn Eisteddfod yr Urdd yn Eryri ym mis Mehefin 2012. 
 
Datblygu strategaethau newydd ar gyfer hyrwyddo ein cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus i athrawon i sicrhau eu cynaliadwyedd yng ngoleuni’r ffaith bod eu defnydd wedi 
gostwng yn sylweddol ar draws y sector cyfan. 
 



	  

	  

Coladu data ar statws prydau ysgol am ddim ysgolion sy’n ymweld â’n holl 
amgueddfeydd, a chyfrifo’r defnydd o’n harlwy gan ysgolion â chanran uwch o blant 5-15 
oed yn byw mewn tlodi, o gymharu â’r rhai â chanrannau is. 
 
Adolygu’r system ar gyfer cael adborth gan grwpiau ysgol sy’n ymweld â’n holl 
amgueddfeydd, tuag at werthusiadau mwy strategol o’n harlwy. 
 
Cyfrannu dimensiwn dysgu at yr Astudiaeth Ddichonoldeb – gan gynnwys strategaeth 
ariannu – ar gyfer ailddatblygu Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. 
 
Datblygu ceisiadau am gyllid i gefnogi ailddatblygiad Sain Ffagan e.e. ar gyfer y 
Ganolfan Ddysgu. 
 
Chwilio am gyllid ar gyfer datblygu Archwilio Natur yn Sain Ffagan. 
 
Ymchwilio i gyllid ar gyfer rhaglen yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i helpu rhieni 
maeth a’u plant i fod yn hyderus i fynd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a chymryd 
rhan mewn gweithgareddau dysgu.  
 
Cyflwyno cais am gyllid i Grundtvig ar gyfer y Gweithdy Dysgwyr Ewropeaidd. 
 
Cynyddu’r arlwy dysgu teuluol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd trwy ddatblygu 
adnoddau, ehangu’r deunydd ar y we a cheisio cael cyllid i barhau â’r rhaglen 
lwyddiannus o weithdai celf a gwyddoniaeth ar benwythnosau. 
 
10. Defnyddio dull strategol a masnachol i ddatblygu a dyrannu adnoddau   

Sefydlu systemau i alluogi ein hamgueddfeydd i godi tâl am sesiynau wedi’u hwyluso 
sy’n cynnig ‘gwerth ychwanegol’ ar gyfer dysgu ffurfiol o fis Medi 2012 ymlaen, gan 
gynnwys diffinio’r arlwy am dâl ym mhob safle; sefydlu systemau cyllid a mecanweithiau 
ildio ffioedd a gwerthuso’r effaith ar y dangosyddion perfformiad. 
 
Creu gardd wyllt yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a pharhau ag Archwilio Natur yn 
Sain Ffagan.  
 
Gweithio gydag ymwelwyr a gwirfoddolwyr i arolygu clwydi’r ystlumod yn Sain Ffagan. 
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