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Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
(sef, ‘y Ddeddf’) yn ymwneud â gwella llesiant
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol
Cymru. Trwy’r Ddeddf, gofynnir i ni i roi mwy o
ystyriaeth i’r tymor hir; gweithio’n well gyda phobl a
chymunedau a chyda’n gilydd; ceisio atal problemau
a dilyn dull gweithredu cyson. Bydd hyn ein helpu ni
– Amgueddfa Cymru – a chyrff cyhoeddus eraill yng
Nghymru i weithio mewn dull mwy cydlynol i greu’r
wlad yr hoffem ni oll fyw ynddi, nawr ac yn y dyfodol.
Mae’r Ddeddf yn pennu saith nod llesiant. Mae’r
datganiad hwn yn nodi sut y byddwn ni'n cyfrannu
atynt, gan ymateb i’r dyletswyddau a osodir ar y Cyrff
Cyhoeddus a Noddir gan y Llywodraeth a enwir yn
y Ddeddf. Mae hefyd yn esbonio sut y cafodd ein
hamcanion lles eu datblygu a’r camau cychwynnol
y byddwn yn eu cymryd er mwyn eu cyflawni.
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Ysbrydoli pobl,
newid bywydau
Datblygwyd ein Gweledigaeth, Ysbrydoli pobl, newid bywydau, yng nghyd-destun
fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a thrwy ymgysylltu
ac ymgynghori â’n staff, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid.
Ein nod yw trwy ein hamgueddfeydd a’n casgliadau, ysbrydoli pobl i feithrin eu
hunaniaeth a’u lles; i ddarganfod, mwynhau a dysgu’n ddwyieithog a deall lle
Cymru yn y byd.
Rydym wedi pennu pum ymrwymiad, sef y meysydd ble gallwn wneud y gwahaniaeth
mwyaf sylweddol i fywydau pobl Cymru dros y degawd nesaf. Byddwyn yn canolbwyntio
ein hymdrechion ar wireddu ein Gweledigaeth a chyfrannu at y saith nod Llesiant trwy’r
ymrwymiadau hyn, sef:
Gwneud gwahaniaeth i Gymru: newid bywydau trwy weithio gyda chyrff lleol a
chenedlaethol i greu Cymru hapusach, iachach a mwy cynaliadwy, lle mae diwylliant
yn hygyrch i bawb a’r economi’n ffynnu.
Profiad amgueddfa: mae ymwelwyr yn cael profi amgueddfeydd, arddangosfeydd,
a gofodau cyhoeddus o ansawdd uchel lle gallant ddysgu a mwynhau.
Profiad digidol: mae defnyddwyr yn cael profi amgueddfa ddigidol hygyrch a
chydgysylltiedig gan ymgysylltu, bod yn greadigol a dysgu.
Addysg a chreadigrwydd: mae gan bawb gyfoeth o gyfleoedd i ddysgu, ymchwilio
a chreu.
Cyfranogiad a chynhwysiant: mae unigolion, teuluoedd a chymunedau yng
Nghymru a thu hwnt yn cymryd rhan mewn gweithgareddau trawsddiwylliannol,
cynhwysol a hygyrch a luniwyd ganddynt.
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Ein hamcanion
llesiant
Mae ein hamcanion llesiant yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 2016
a 2021, yn unol â’n Cynllun Strategol. Yn adrannau nesaf
y datganiad hwn, nodir ein hamcanion llesiant ar gyfer pum
ymrwymiad ein Gweledigaeth. Ar gyfer pob un ohonynt,
amlygir y nod llesiant mwyaf perthnasol. Fodd bynnag, trwy
ddefnyddio dull integredig o drin y nodau llesiant, dylid nodi fod
y rhan fwyaf o’r amcanion llesiant yn cyfrannu at gyflawni nifer
o’r nodau.
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Gwneud Gwahaniaeth
i Gymru
I gefnogi’r amcan Mae gan Gymru economi greadigol gref fydd yn creu
Cymru lewyrchus, byddwn yn:

I gefnogi’r amcan Mae Cymru yn gymdeithas lle y caiff iechyd a lles eu gwella
er mwyn creu Cymru iachach, byddwn yn:

• Datblygu rôl Amgueddfa Cymru fel arweinydd yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru

• Datblygu a rhoi strategaeth iechyd a lles dwyieithog ar waith sy’n nodi cyfraniad 		
Amgueddfa Cymru at y fenter genedlaethol allweddol hon ac yn hybu dealltwriaeth
y cyhoedd o iechyd a lles trwy ein rhaglenni cyhoeddus a’n partneriaethau

• Gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu’r economi greadigol
yng Nghymru
I gefnogi’r amcan Mae Cymru yn datblygu economi gref yn seiliedig ar wybodaeth
fydd yn creu Cymru lewyrchus, byddwn yn:
• Datblygu Strategaeth Ymchwil ar gyfer Amgueddfa Cymru sy’n ein galluogi i gyflawni ein
Gweledigaeth ac ymateb i’r cyd-destun seiliedig ar wybodaeth sy’n newid
• Gwella a datblygu rôl Amgueddfa Cymru yn y gwaith o gyflawni ymchwil a gaiff effaith
• Denu cyllid ymchwil annibynnol
• Cynnal ein statws Sefydliad Ymchwil Annibynnol
I gefnogi’r amcan Mae Cymru yn genedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol
geoamrywiol a bioamrywiol er mwyn creu Cymru gydnerth, byddwn yn:
• Datblygu strategaeth geoamrywiaeth a bioamrywiaeth ar gyfer cyfraniad Amgueddfa Cymru
at amgylchedd naturiol bioamrywiol a’r gwyddorau naturiol a hybu dealltwriaeth y cyhoedd
o fioamrywiaeth a’i rôl mewn ecosystemau iach gweithredol

CY M RU L E W Y RCHUS
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CYMRU GYDNERTH

I gefnogi’r amcan Mae gan gymunedau Cymru etifeddiaeth ddiwylliannol
a hunaniaeth gref fydd yn creu Cymru o gymunedau cydlynus, byddwn yn:
• Datblygu cyfleoedd dwyieithog i bobl yng Nghymru sydd heb fynediad at amgueddfa
ar hyn o bryd i gael profi amgueddfa genedlaethol
• Cyflawni ein hymrwymiadau i raglen Diwylliant a Thlodi Llywodraeth Cymru
I gefnogi’r amcan Mae’r sector amgueddfeydd yng Nghymru yn gynaliadwy er mwyn
creu Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, byddwn yn:
• Cyfrannu at roi argymhellion Adroddiad Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd
Lleol yng Nghymru 2015 ar waith
• Bod yn eiriolwr dros y sector amgueddfeydd yng Nghymru, mewn partneriaeth
â Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru a Chymdeithas yr Amgueddfeydd

C YM R U IAC HAC H

C YM R U O GYM UNEDAU
C YDLYNUS
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Profiad
Amgueddfa
I gefnogi’r amcan Mae amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn gyrchfannau
y ‘mae’n rhaid eu gweld’ er mwyn creu Cymru lewyrchus, byddwn yn:
• Datblygu a rhoi strategaeth ddwyieithog ar waith i weddnewid profiad yr ymwelydd
a gwella safonau gofal cwsmer
I gefnogi’r amcan Mae amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn ddiogel ac yn
ddeniadol ac mae ganddynt gyfleusterau modern er mwyn creu Cymru
â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, byddwn yn:
• Datblygu uwchgynlluniau newydd ar gyfer amgueddfeydd Amgueddfa Cymru
• Chwarae rhan weithredol wrth uwchgynllunio’r ardaloedd o amgylch ein hamgueddfeydd

I gefnogi’r amcan Mae ein harddangosfeydd a’n digwyddiadau yn ysbrydoli
ac yn ennyn diddordeb er mwyn creu Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r
Gymraeg yn ffynnu, byddwn yn:
• Darparu rhaglen fywiog a chynaliadwy o arddangosfeydd a digwyddiadau i Gymru
• Creu gweithgareddau a chyfleoedd cyfranogol dwyieithog o ansawdd uchel yn ein 		
hamgueddfeydd, orielau, mannau cyhoeddus ac ar-lein
• Creu a rhoi strategaeth ar waith ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus mawr a chynaliadwy
yn ein hamgueddfeydd
• Hyrwyddo gwaith Amgueddfa Cymru mewn digwyddiadau cenedlaethol

• Gwella ansawdd gwasanaethau arlwyo a manwerthu Amgueddfa Cymru
I gefnogi’r amcan Mae amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn ailddiffinio
canfyddiadau pobl o amgueddfeydd er mwyn creu Cymru â diwylliant bywiog
lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, byddwn yn:
• Datblygu Sain Ffagan i ddod yn amgueddfa awyr agored fyd-enwog

C YM RU L E W Y RCHUS

Y S B RY D O L I P OBL , NE W ID BY WYDAU

CYMRU Â DI WYLLI ANT BYWI O G L L E
MAE’ R GYMRAEG YN FFYNN U

C YM R U Â DIWYLLIANT B YWIOG LLE
M AE’R GYM R AEG YN FFYNNU

9

A M GUE DDFA CY M RU

Profiad
Digidol
I gefnogi’r amcan Caiff Defnyddwyr Digidol eu denu gan brofiad rhyngweithiol,
byw ar-lein er mwyn creu Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn
ffynnu, byddwn yn:
• Ailddatblygu gwefan Amgueddfa Cymru drwy ymgynghori ag eraill a rhanddeiliaid allweddol
• Datblygu partneriaethau a rhannu gwybodaeth i wella’r ddarpariaeth o brofiadau digidol
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Addysg a
Chreadigrwydd
I gefnogi’r amcan Mae gan bobl yng Nghymru gyfleoedd i feithrin eu sgiliau
drwy ddysgu diwylliannol er mwyn creu Cymru lewyrchus, byddwn yn:
• Sicrhau bod sgiliau treftadaeth allweddol yn cael eu cadw yng Nghymru drwy raglen hyfforddi
• Ymestyn rhaglenni datblygu gwirfoddolwyr ar draws pob amgueddfa
• Datblygu Amgueddfa Cymru yn ganolfan ar gyfer rhaglenni rhannu sgiliau

• Parhau i ddatblygu a hyrwyddo Casgliad y Werin Cymru â phartneriaid
I gefnogi’r amcan Mae Defnyddwyr Digidol yn dod o hyd i sawl llwybr at ein
casgliadau er mwyn creu Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn
ffynnu, byddwn yn:

I gefnogi’r amcan Mae gan gymunedau ledled Cymru gyfleoedd i ddysgu’n greadigol
er mwyn creu Cymru o gymunedau cydlynus, byddwn yn:
• Defnyddio partneriaethau i ddatblygu a llywio rhaglenni cyhoeddus dwyieithog i ysbrydoli a
dysgu’n greadigol

• Datblygu a rhoi Strategaeth Ddigidol newydd Amgueddfa Cymru ar waith
• Gwella gwybodaeth a sgiliau trwy gynnwys digidol sy’n herio ac yn ysgogi

I gefnogi’r amcan Mae gan bobl yng Nghymru gyfleoedd dysgu creadigol
a diwylliannol er mwyn creu Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg
yn ffynnu, byddwn yn:
• Cefnogi a chyflawni’r Cwricwlwm Cenedlaethol, Bagloriaeth Cymru a’r Cynllun Dysgu
Creadigol, trwy raglen addysg ddwyieithog Amgueddfa Cymru
• Parhau i arbenigo mewn darpariaeth blynyddoedd cynnar ac arloesi ym maes cyflwyno plant
ifanc a theuluoedd i amgueddfeydd
• Datblygu rhaglenni dwyieithog i deuluoedd, cymunedau ac unigolion

C YM RU Â DIW Y L L IAN T BYWI O G LLE
M AE ’R GY M RAE G Y N FFYNNU
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Cyfranogiad a
Chynhwysiant
I gefnogi’r amcan Mae sgiliau, arbenigedd a phrofiad cymunedau yn llywio gwaith
Amgueddfa Cymru er mwyn creu Cymru sy’n fwy cyfartal, byddwn yn:
• Rhoi dulliau cyfranogol o weithio wrth wraidd ein penderfyniadau a sefydlu
Siarter y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn ein gwaith
• Datblygu a chynnal cysylltiadau allweddol â chymunedau
I gefnogi’r amcan Mae unigolion a chymunedau yn profi newid cadarnhaol yn
eu bywydau trwy ymgysylltu ag Amgueddfa Cymru er mwyn creu Cymru sy’n fwy
cyfartal, byddwn yn:
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Pum ffordd
o weithio
Byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni ein hamcanion trwy’r dull Pum Ffordd o Weithio
a nodir yn y Ddeddf:
Hirdymor Mae ein hamcanion llesiant yn canolbwyntio ar gyflawni ein Gweledigaeth
hirdymor, ‘Ysbrydoli pobl, newid bywydau’.
Atal Mae ein hamcanion llesiant wedi’u cynllunio i atal problemau rhag codi neu waethygu
ym meysydd blaenoriaeth ein Gweledigaeth.
Integreiddio Mae ein hamcanion llesiant yn gysylltiedig â’i gilydd. Dyma ein hamcanion
strategol er mwyn rhoi ein Gweledigaeth, ‘Ysbrydoli pobl, newid bywydau’ ar waith.

• Datblygu partneriaethau i gyflawni agendâu cenedlaethol a newid cadarnhaol i unigolion 		
mewn cymunedau

Cydweithio Bydd cydweithio yn nodwedd allweddol o’n gwaith i gyflawni ein
hamcanion llesiant.

• Datblygu systemau i fesur effeithiau cyfranogiad diwylliannol trwy ymchwil a gwerthuso
â phartneriaid

Cynnwys Mae gennym gymuned o tua 1.7m o ymwelwyr ac 1.6m o ymwelwyr digidol.
Law yn llaw â’n hymrwymiad at gyfranogiad a chynhwysiant, bydd hyn yn galluogi llawer
o bobl i ymgysylltu â ni wrth gyflawni ein hamcanion llesiant.
Rydym eisoes wedi pennu meysydd allweddol o arferion gorau yn ein gwaith (gweler yr
astudiaethau achos yn yr Atodiad). Byddwn yn peilota gwahanol ffyrdd o ymsefydlu’r Pum
Ffordd o Weithio yn ein gwaith yn rhan o fenter ‘Mwy a gwell’ a noddir gan Paul Hamlyn.

C YM RU S Y ’N F W Y CY FARTAL
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Cyflawni
Bydd yr hyn a gyflawnir trwy ein hamcanion
strategol a llesiant yn cael ei ymsefydlu trwy ein prosesau
llywodraethu arferol, sef ein Fframwaith Cynllunio a’n
Cynlluniau Gweithredol blynyddol. Caiff cynnydd ei fesur
yn ystod y flwyddyn yn unol â’n meini prawf gan Fwrdd
yr Ymddiriedolwyr a Llywodraeth Cymru a byddwn yn
adrodd am hyn yn flynyddol.
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Atodiad
Pum ffordd
o weithio
Astudiaethau Achos
- Ysgol Gynradd yn yr Amgueddfa
- Fforymau Ieuenctid
- Ein Hamgueddfa
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Ysgol gynradd yn
yr Amgueddfa
“Er bod y syniad o symud y dosbarth i’r Amgueddfa am bum wythnos yn ymddangos yn un heriol i ddechrau, mewn gwirionedd mae wedi bod yn rhwydd
iawn ac mae’r plant yn amlwg wedi elwa ar y cyfoeth o brofiadau a gawsant.
Does gen i ddim amheuaeth y bydd y plant yn cofio’r profiad hwn am byth.”
Russell Dwyer, Pennaeth

Project ymchwil trwy weithredu yw My Primary School is at the Museum a gynhelir mewn
partneriaeth â Sefydliad Diwylliannol Coleg y Brenin, Llundain. Lleolwyd dau o ddosbarthiadau
cyfnod sylfaen Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas, Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y
Glannau am y rhan fwyaf o dymhorau’r gwanwyn a’r haf 2016. Datblygodd staff yr Amgueddfa
a’r athrawon gynlluniau gwaith a gwersi ar y cyd. Roedd diwrnodau arbennig i deuluoedd hefyd
yn rhan ganolog o’r project er mwyn creu cyfleoedd i blant rannu eu gwaith â’u teuluoedd. Y nod
oedd rhoi’r ddamcaniaeth y gall fod canlyniadau buddiol i blant cynradd a’u teuluoedd o dderbyn
eu haddysg mewn amgueddfa ar brawf.
Roedd y canlyniadau’n bellgyrhaeddol, ac yn dangos newid sylweddol yng ngallu’r disgyblion i
drafod eu haddysg eu hunain; eu dyheadau a’u diddordeb mewn dysgu, ac roedd gwelliant yn eu
sgiliau llafaredd. Roedd rhieni hefyd yn teimlo’n fwy hyderus am addysg eu plant ac yn fwy abl i
drafod profiadau yn y cartref.
Mae Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau wedi
datblygu cynlluniau hirdymor ar gyfer ymsefydlu’r dull hwn o weithio. Mae’r fenter hon yn
enghraifft o gwricwlwm newydd Cymru ar waith, gan integreiddio cyfnodau preswyl diwylliannol
i gefnogi addysg a datblygiad disgyblion a’u teuluoedd.
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Fforymau Ieuenctid
“Mae’r dyfodol yn ansicr, ond bydd ein dewisiadau
unigol ni am yr hyn a ddewiswn guradu yn siapio’r
canfyddiadau am ein diwylliant yn arddangosfeydd
amgueddfa’r dyfodol.”
Aelod o fforwm ieuenctid Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rydym wedi sefydlu Fforwm Ieuenctid ym mhob un o’r amgueddfeydd cenedlaethol.
Trwy gyfrwng y fforymau, mae pobl ifanc rhwng 14 a 18 mlwydd oed yn cymryd rhan yng
ngwaith yr Amgueddfa. Y nodau yw:
• Annog pobl ifanc i fod yn bartneriaid yn y penderfyniadau a wneir ac mewn gwaith project
• Archwilio safbwyntiau pobl ifanc a mynd i’r afael â materion sy’n bwysig iddyn nhw
ac i’r Amgueddfa
• Darparu hyfforddiant a phrofiad gwaith, cyfle i ddatblygu’n gymdeithasol ac yn emosiynol a 		
chyfle i ddatblygu sgiliau newydd a meithrin sgiliau cyfredol (gan gynnwys llythrennedd, rhifedd
a chreadigrwydd)
• Cynyddu cynhwysiant a chreu cyfleoedd i bobl ifanc difreintiedig.
Mae’r 33 o aelodau wedi gweithio ar 8 arddangosfa, wedi llunio 12 rhaglen gyhoeddus a’u rhoi ar
waith, wedi ysgrifennu a dylunio 5 o lwybrau a llyfrynnau ac wedi adeiladu ffwrn o Oes yr Haearn!
Mae ein partneriaethau hirdymor â darparwyr Gwasanaeth Ieuenctid yr Ysgolion a Llamau, elusen
i bobl ifanc digartref, yn golygu nad yw gwaith y Fforwm yn ynysig, yn hytrach mae’n rhan o’r
ddarpariaeth ehangach sydd ar gael i’r bobl ifanc.
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Ein Hamgueddfa
“Mae model Ein Hamgueddfa yn dangos dull gwahanol
iawn i’r un a ddefnyddir gan gyrff sector cyhoeddus i
ymgysylltu â ni fel arfer, ond mae’n ymddangos yn fwy
cynhwysol ac yn rhoi mwy o gyfle i ni gael cyfrannu.”
Arthur Beechey, Agoriad Cyf. yn ystod gweithdy yn Amgueddfa Lechi Cymru

Yn 2011, prin 80 o wirfoddolwyr oedd gennym ac roedd y rhan fwyaf yn dod o dan y categori
traddodiadol, sef pobl gwyn, canol oed, wedi ymddeol, addysgedig, benywaidd. Yn y chwe
blynedd diwethaf, mae ein cydweithio gweithredol hirdymor â phartneriaid yn y sector cyhoeddus
a’r trydydd sector wedi dwyn ffrwyth. Llwyddwyd i amrywio ac ehangu’r gronfa wirfoddolwyr ac
rydym wedi cynyddu nifer y gwirfoddolwyr yn sylweddol i tua 800 o bobl.
Mae ein partneriaethau ffurfiol â The Wallich, Diverse Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru, Gwasanaethau Gwirfoddoli Caerdydd, Quest Support, New-Link Wales ac eraill wedi creu
cyfleoedd i ni gydgynllunio’n strategol ar draws y cyrff. Newidiodd hyn ein dulliau recriwtio gan
alluogi partneriaid i siapio a darparu cynlluniau addysg a datblygu allweddol i’r staff e.e. wrth
gefnogi gwirfoddolwyr bregus a chanddynt ofynion amrywiol. Datblygwyd cyfleoedd gwirfoddoli
hygyrch ar y cyd sydd bellach yn rhan o'n harlwy craidd. Maent yn canolbwyntio ar ddiwallu
anghenion gwirfoddolwyr yn hytrach nag anghenion y sefydliad, a’u cefnogi i ddatblygu
dyheadau, sgiliau a hyder i chwilio am gyfleoedd newydd mewn bywyd gan gynnwys addysg
bellach a llwybrau’n ôl i fyd gwaith.
Roedd y cydweithio hwn yn rhan o fenter Ein Hamgueddfa a gefnogwyd gan Sefydliad Paul
Hamlyn ac a enwyd yn enghraifft o arfer gorau ar waith.
Mae Amgueddfa Cymru hefyd wedi ennill statws Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr, y wobr
genedlaethol am arfer da mewn gwirfoddoli.
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Amgueddfeydd

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith yn y maes hwn, e-bostiwch gweledigaeth@amgueddfacymru.ac.uk
Cyhoeddwyd gan Amgueddfa Cymru yn 2017. Mae’r ddogfen hon hefyd ar ein gwefan, www.amgueddfa.cymru
Mae’r holl bapurau’n ecogyfeillgar – mwydion ECF, ardystiedig gan FSC® ac EU Ecolabel. Sgôr Seren Werdd: 4
Argraffwyd gan Forrest Print, Uned 4, Ash Court, Viking Way, Abertawe, SA1 7DA
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