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Amgueddfa Cymru 
Wedi'i sefydlu gan Siarter Brenhinol ym 1907, Amgueddfa Cymru yw sefydliad diwylliannol pwysicaf Cymru, ac un o'r 

amgueddfeydd mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae’r Amgueddfa yn arwain ym maes addysg ac ymgysylltu drwy 

gyfranogiad diwylliannol, yng Nghymru ac yn rhyngwladol, ac mae’n ehangu ei phartneriaethau ar lefel ryngwladol. Mae 

hefyd yn geidwad ar gasgliadau amrywiol sydd ag arwyddocâd rhyngwladol. 

 

Mae Amgueddfa Cymru yn gyfrifol am 7 amgueddfa genedlaethol Cymru:  

 

1. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 

2. Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.  

3. Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon. 

4. Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre.  

5. Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion. 

6. Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Eryri. 

7. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.   

 

Mae gan Amgueddfa Cymru hefyd Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol yn Nantgarw, ger Caerdydd. 

 

Cyfanswm cyllideb weithredol y sefydliad yn 2017-18 oedd £25 miliwn, gan gynnwys £21 miliwn mewn Cymorth Grant gan 

Lywodraeth Cymru. Mae’r Amgueddfa’n cyflogi dros 600 aelod o staff, ac yn denu tua 1.8 miliwn o ymwelwyr bob 

blwyddyn, sy’n gynnydd o 70% ers cyflwyno mynediad am ddim. Ceir hefyd tua 2 filiwn o ymweliadau â gwefan yr 

Amgueddfa bob blwyddyn. 

 

Mae’r Amgueddfa yn croesawu 1.8 miliwn o ymwelwyr i’w hamgueddfeydd bob blwyddyn, gan gynnwys 180,000 o blant 

ysgol a thros 600,000 o oedolion a phlant mewn grwpiau teulu. Mae’n arwain ym maes ymgysylltu â’r cyhoedd, ac yn 

cyfrannu at ystod eang o nodau Llywodraeth Cymru gan gynnwys addysg, iechyd a lles, a datblygiad economaidd. Mae 

dros 5 miliwn o eitemau unigol yn ein casgliadau, sy'n cynnwys celf a dylunio, hanes ac archaeoleg a'r gwyddorau naturiol. 

 

Mae is-gwmni masnachol sy’n llwyr eiddo i Amgueddfa Cymru – Mentrau Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru 

(AOCC) Cyf – sydd â chyfarwyddwyr anweithredol a gyfetholwyd gydag arbenigedd perthnasol. Prif weithgareddau 

Mentrau AOCC Cyf yw gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru, arlwyo, parcio ceir, trwyddedu lluniau, llogi corfforaethol, 

elw trwy werthu neu fenthyg arddangosfeydd, a hawliau ffilmio. Mae’r cwmni’n trosglwyddo’i elw i Amgueddfa Cymru fel 

Cymorth Rhodd. Mae’r Amgueddfa hefyd yn cynhyrchu incwm drwy nifer o ffynonellau eraill, gan gynnwys ffioedd 

mynediad arddangosfeydd, digwyddiadau a rhaglenni dysgu. 

 

Corff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw Amgueddfa Cymru, a Llywodraeth Cymru sy’n bennaf cyfrifol am ariannu’r 

Amgueddfa. Mae gan y sefydliad Fwrdd Ymddiriedolwyr yn pennu cyfeiriad strategol y sefydliad ac yn sicrhau y caiff ei 

adnoddau eu rheoli’n briodol. 

 

Ein Gweledigaeth 

 

Yn 2015 cytunodd Amgueddfa Cymru ar weledigaeth newydd, sef “ysbrydoli pobl, newid bywydau”, i lywio ein holl 

weithgareddau yn y dyfodol. Pwrpas y sefydliad yw defnyddio ein hamgueddfeydd a’n casgliadau i ysbrydoli pobl i feithrin 

eu hunaniaeth a’u lles; i ddarganfod, mwynhau a dysgu’n ddwyieithog a deall lle Cymru yn y byd. 
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Hanfod gwaith yr Amgueddfa yw bod diwylliant yn adnodd a gaiff ei greu gan bobl a chymunedau. Mae’r Amgueddfa yn 

rhan o’r gymdeithas y daw ein casgliadau a’n hadnoddau ohoni, a chânt eu hadnewyddu yn barhaus drwy ein gwaith 

gyda’r cyhoedd. Mae ein casgliadau gwyddorau naturiol yn helpu i roi cyd-destun o fioamrywiaeth a geoamrywiaeth 

Cymru, ac yn amlygu lle Cymru o fewn y byd ehangach. Mae’r Amgueddfa’n atebol i Gymru fel cenedl am ein defnydd o’r 

adnoddau hyn. 

 

Mae’r Amgueddfa wedi ymrwymo i bedwar maes er mwyn cyflawni’r weledigaeth – Ffynnu, Dysgu, Profiad a Chyfranogi. 

Nod gwaith pob adran ac aelod o staff yw cyflawni’r ymrwymiadau hyn. 

 

1. Ffynnu 

• Gweithredu fel ceidwad ein treftadaeth ddiwylliannol a naturiol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng 

Nghymru. 

• Ffynnu, cynnal ac amrywio adnoddau. 

• Cynyddu’r hyn sydd gennym i’w gynnig i dwristiaeth ddiwylliannol er mwyn cefnogi economi Cymru. 

2. Dysgu 

• Datblygu sgiliau ein staff a’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau. 

• Hybu dealltwriaeth y cyhoedd o iechyd a lles. 

• Hybu a chyflawni’r egwyddor o ddysgu gydol oes. 

3. Profiad 

• Creu a chynnal gofod gwirioneddol a gofod digidol sy’n cynnig croeso. 

• Dweud hanesion ysbrydoledig drwy arddangosfeydd a digwyddiadau. 

4. Cyfranogi 

• Creu rhwydweithiau, partneriaethau a chydweithrediadau cynaliadwy ac effeithiol. 

• Cynnwys pobl a chymunedau wrth lywio ein gwaith a chyfranogi ato. 

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://amgueddfa.cymru  

 

Yr Uwch Dîm Arwain 

 

Caiff Amgueddfa Cymru ei harwain gan yr Uwch Dîm Arwain, sy’n cynnwys y Cyfarwyddwr Cyffredinol a phedwar 

Cyfarwyddwr Adrannol. Mae Fforwm o Benaethiaid Adrannau, sy’n cynnwys rheolwyr adrannol yn ogystal â’r Uwch Dîm 

Rheoli, yn cymeradwyo polisïau ac yn adolygu prosiectau a mentrau arwyddocaol.  

https://amgueddfa.cymru/
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Y swydd 
Prif bwrpas y swydd 

Dyma swydd newydd, gyffrous a fydd yn arwain ac yn gwella gweithgarwch masnachol Amgueddfa Cymru. Bydd y 

Cyfarwyddwr Masnachol yn datblygu strategaeth fasnachol uchelgeisiol ac yn ei rhoi ar waith, gan gwmpasu’r holl 

weithgarwch masnachu, gan gynnwys Cwmni Masnachol Amgueddfa Cymru, Mentrau AOCC Cyf, a bydd yn arwain dull 

entrepreneuraidd a strategol o gynhyrchu incwm ar draws y sefydliad cyfan. 

 

Bydd deiliad y swydd yn ystyried y sefyllfa fasnachol ehangach er mwyn datblygu digwyddiadau masnachol integredig, 

proffidiol sy’n tynnu ar brofiad gan ehangu rôl ddiwylliannol, addysgol a chymdeithasol Amgueddfa Cymru yn unol â 

gweledigaeth a gwerthoedd yr Amgueddfa. 

 

Bydd y Cyfarwyddwr Masnachol yn gyfrifol am amrywio ffrydiau incwm Amgueddfa Cymru, cynyddu’r incwm a’r elw, 

canfod cyfleoedd busnes newydd a’u datblygu, a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd sydd eisoes ar gael, yn ogystal â 

chynyddu proffil a chyrhaeddiad y sefydliad. 

 

Bydd y rôl newydd hon yn arwain y meysydd manwerthu, trwyddedu, llogi corfforaethol, contractau masnachol, arlwyo, a 

swyddogaethau eraill a reolir yn uniongyrchol gan y tîm Mentrau. Bydd disgwyl i’r sawl a gaiff ei benodi hefyd weithio’n 

agos ac yn gydgysylltiedig â’r Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol / Cyfarwyddwr Cyllid ac adrannau eraill sy’n cynhyrchu 

incwm, gan gynnwys yr adrannau Datblygu, Casgliadau ac Ymchwil, Arddangosfeydd ac Addysg, gan eu helpu i wneud y 

mwyaf o gyfleoedd masnachol lle bynnag y bo’n bosibl. 

 

Bydd y sawl a benodir yn aelod o’r Uwch Dîm Arwain ac yn Brif Weithredwr Cwmni Mentrau AOCC. Fel rhan o Fwrdd 

Rheoli Mentrau AOCC Cyf, bydd y Cyfarwyddwr Masnachol yn sicrhau bod gweithgarwch masnachol yn cynyddu ac yn 

cael ei gynllunio a’i drefnu. Bydd hefyd yn arwain ar feysydd cyflawni allweddol eraill y sefydliad, yn dibynnu ar ei sgiliau a 

phrofiadau blaenorol. 
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Bydd y Cyfarwyddwr Masnachol yn cyfrannu at weithgareddau masnachol ehangach yng Nghymru, y mae Amgueddfa 

Cymru yn bartner ynddynt, gan gynnwys Partneriaeth Strategol Treftadaeth Cymru. 

 

Yn atebol i: Y Cyfarwyddwr Cyffredinol, a bydd yn atebol i’r Bwrdd Mentrau ar gyfer gweithgareddau Mentra.  

 

Yn gyfrifol am: reoli’n uniongyrchol gyllideb o £3 miliwn a thîm yn cynnwys y Pennaeth Mentrau Cyf, Pennaeth TGCh a 

phenaethiaid swyddogaethau eraill o bosibl. Mae gan Mentrau Cyf dîm o 50 aelod o staff yn ogystal â nifer fach o aelodau 

a reolir drwy strwythur matrics ac mae gan yr adran TGCh dîm o 9 aelod staff.  

 

Prif gyfrifoldebau 
 

• Darparu arweiniad ar draws Amgueddfa Cymru ar faterion masnachol ac ar gynhyrchu incwm, gweithio’n agos â’r 

Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol a phartneriaid cyflawni allweddol eraill y tu mewn a thu allan i’r sefydliad. 

• Arwain Mentrau AOCC Cyf i sicrhau y caiff y busnes ei reoli’n effeithiol, gan ymgorffori arfer gorau wrth reoli a 

datblygu staff i sicrhau y caiff amcanion a thargedau’r adran eu cyflawni. 

• Arwain y gwaith o ddatblygu a chyflawni Strategaeth Cynhyrchu Incwm 3 blynedd Amgueddfa Cymru. 

• Darparu cymorth a chyngor masnachol arbenigol i’r Uwch Dîm Arwain a chydweithwyr allweddol eraill i sicrhau 

bod penderfyniadau busnes yn cael eu gwneud yn seiliedig ar ddealltwriaeth o’r farchnad a’r ystod lawn o 

opsiynau sydd ar gael i gyflawni’r amcanion a chyfyngu’r risg. 

• Canfod a datblygu cyfleoedd masnachol ar gyfer y dyfodol, a chynhyrchu cymaint o incwm â phosibl, gan 

gefnogi’r gwaith o sefydlu partneriaid a modelau busnes newydd. 

• Cynyddu proffil ac ymwybyddiaeth o Amgueddfa Cymru a Mentrau Cyf a’i weithgareddau, cryfhau ei frand a’i 

hunaniaeth i wneud y mwyaf o gyfleoedd masnachol a’r effaith a geir ar yr amryfal randdeiliaid. 

• Gweithredu i ysgogi newidiadau, defnyddio eich craffter a’ch crebwyll drwy gydol y prosesau llunio polisïau a 

datblygu rhaglenni, gan wella’r gallu masnachol ar draws Amgueddfa Cymru. 

• Sicrhau bod y sefydliad yn gwir adlewyrchu ei weledigaeth a’i werthoedd, ac yn masnachu’n deg yn ei holl 

drafodaethau masnachol. 

• Gweithio ar y cyd â’r Cyfarwyddwr Datblygu i sicrhau y ceir dull integredig mewn ymgyrchoedd am roddion a 

chodi arian. 

• Cyfrannu at arweinyddiaeth strategol a gweithredol Amgueddfa Cymru, fel aelod o’r Uwch Dîm Arwain. 

• Cyfrannu at weithgareddau masnachol ehangach Cymru y mae Amgueddfa Cymru yn bartner iddynt, gan 

gynnwys Partneriaeth Strategol Treftadaeth Cymru. 

• Cynrychioli Amgueddfa Cymru mewn ystod o gyfarfodydd a digwyddiadau cyhoeddus, gan sefydlu a chynnal 

cysylltiadau rhagorol yn fewnol ac yn allanol. 

  

Corfforaethol 

• Ymroi i gefnogi egwyddorion cyfleoedd cyfartal fel y nodir ym Mholisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y sefydliad 

a’u gweithredu 

• Cefnogi cydymffurfiaeth yr adran â pholisïau Amgueddfa Cymru ar Gynaliadwyedd a'r Gymraeg. 

• Cymryd gofal rhesymol o’ch iechyd a’ch diogelwch eich hun ac eraill y gallai eich gweithredoedd, neu eich diffyg 

gweithredu, effeithio arnynt, a chydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch fel y bo’n briodol. 

• Fel un o delerau eich cyflogaeth, mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ymgymryd â dyletswyddau eraill a/neu oriau 

gwaith amgen lle bo hynny’n rhesymol, yn unol â gradd eich swydd neu eich lefel o gyfrifoldeb o fewn y sefydliad. 

 

Canlyniadau 

• Strategaeth fasnachol Amgueddfa Cymru yn cael ei datblygu a’i gweithredu’n llwyddiannus. 

• Amgueddfa Cymru yn gweld cynnydd mewn incwm ac elw. 

• Gweithgareddau cynhyrchu incwm Amgueddfa Cymru yn fwy amrywiol. 
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• Gwell ymwybyddiaeth fasnachol a byddwch yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd cynhyrchu incwm. 

 

Yr unigolyn 
Sgiliau a phrofiad 

• Uwch-arweinydd profiadol a chredadwy sydd wedi arwain timau a swyddogaethau gwerthu neu fasnachu 

• Profiad masnachol, yn dangos meddylfryd strategol ac entrepreneuraidd a ffocws ar y cwsmer. 

• Hanes llwyddiannus o gynyddu incwm o fewn sefydliad cymhleth ac eang ei gwmpas. 

• Profiad o arwain newid cadarnhaol a gwella perfformiad. 

• Profiad o fewn sector perthnasol megis: y celfyddydau a threftadaeth, parciau atyniadau thema a hamdden. 

• Gallu dangos profiad o arweinyddiaeth a rheolaeth gan gynnwys creu a chynnal timau brwdfrydig a manteisio ar 

gyngor arbenigol a sgiliau dylanwadu i gyflawni canlyniadau. 

• Profiad neu ddealltwriaeth o reoli staff ar nifer o safleoedd gwahanol, lle y darperir y rheolaeth o ddydd i ddydd 

ar lefel leol. 

• Empathi a dealltwriaeth o bwrpas cymdeithasol, diwylliannol, economaidd, addysgol a masnachol Amgueddfa 

Genedlaethol a’r cymhlethdodau a ddaw yn sgil hynny. 

• Cyfathrebwr cryf, sy’n gallu ysgogi ac ysbrydoli eraill, dylanwadu’n effeithiol a meithrin cysylltiadau yn fewnol ac yn 

allanol. 

• Ymwybyddiaeth a chrebwyll masnachol craff, â’r gallu i ddeall, rheoli a lliniaru risgiau mewn amgylchedd 

cymhleth, newidiol. 

• Dealltwriaeth drylwyr o ddadansoddi’r farchnad a datblygu a chyflawni strategaethau masnachol. 

• Dealltwriaeth amlwg o gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid a sut i ddefnyddio’r wybodaeth hon yn greadigol ac yn 

arloesol wrth ddatblygu cyfleoedd masnachol newydd. 

• Er nad yw’n hanfodol gallu siarad Cymraeg ar gyfer y rôl hon, byddem yn cefnogi ymgeiswyr sydd â diddordeb i 

ddysgu Cymraeg. 

 

Tâl a lleoliad 
Bydd y swydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd. Bydd y cyflog ar gyfer y swydd yn gymesur â’r farchnad ac yn ddibynnol ar 

brofiad. Mae’r pecyn yn cynnwys: 

 

• Cyflog sylfaenol. 

• Gwyliau blynyddol 27 diwrnod adeg penodi, yn codi i 32 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth, ynghyd â gwyliau 

banc 

• Cyfraniadau pensiwn gan: cyflogwr 21%: cyflogai 9%. 

• Cymorth adleoli ar gael. 

 

Y broses ddethol 
Sgwrs â’r ymgeiswyr 

Byddwn yn cynnal trafodaeth gychwynnol â chi dros y ffôn i ganfod a oes gennych ddiddordeb yn y swydd ac a ydych yn 

briodol ar ei chyfer, ac yn gofyn i chi sôn rhywfaint am eich cefndir a’ch addasrwydd. 
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Cyfweld yr ymgeiswyr 

Ar ôl i ni ganfod bod gennych ddiddordeb yn y swydd a’ch bod yn briodol ar ei chyfer, byddwn yn trefnu i chi gwrdd â’r 

Partner sy’n arwain y broses ddethol. 

 

Rhestr fer 

Ar ôl i ni gwrdd ag ymgeiswyr a chanddynt brofiad, uchelgais a chefndir gwahanol, byddwn yn cyflwyno rhestr o enwau’r 

ymgeiswyr yr ydym yn teimlo sy’n bodloni’r meini prawf. 

 

Cwrdd â’n cleientiaid 

Bydd ein cleient yn cwrdd â’r ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi wir ddeall y swydd, 

diwylliant y sefydliad a’r disgwyliadau ohonoch. Mae’n debygol y byddwch yn cael sawl cyfarfod â rhanddeiliaid allweddol i 

gael rhywfaint o ddealltwriaeth o’r sefydliad. 

 

Diwydrwydd dyladwy 

Fel y byddwch yn ei werthfawrogi, byddwch wedi cynnal prawf diwydrwydd dyladwy ar y sefydliad sy’n cyflogi ac felly bydd 

y sefydliad yn disgwyl i ninnau wneud yr un fath ar gyfer yr ymgeiswyr y rhagwelir y gellid eu penodi. 

 

Cynnig a derbyn 

Bydd ein cleient yn llunio’r cynnig a byddwn yn rhoi gwybod i chi beth ydyw. Byddwn yn cynnig cefnogaeth lawn i chi drwy 

gydol eich cyfnod ymddiswyddo a thu hwnt i hynny. 

 

Cyfathrebu parhaus 

Rydym yn hoffi cadw cysylltiad â phob ymgeisydd mewn proses ddethol. Os ydych wedi bod yn llwyddiannus yn y broses, 

byddwn yn cwrdd â chi ar ôl eich mis cyntaf i sicrhau bod eich disgwyliadau wedi eu bodloni. Os nad ydych yn 

llwyddiannus, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael adborth llawn a byddwn yn cadw cysylltiad â chi ar gyfer y dyfodol. 

 

Cynhwysiant ac amrywiaeth  

Rydym yn ceisio sicrhau bod pob cam o’r broses ddethol mor gynhwysol â phosibl ac rydym yn gweithio i gefnogi ein 

cleientiaid yn eu hymrwymiad i gynhwysiant. 

 

Cyfrinachedd 

Rydym yn gwarantu y bydd pob cysylltiad â chi ac unrhyw drafodaethau a gawn yn gwbl gyfrinachol. 

 

Sut i wneud cais 
Gwnewch gais ar-lein ar wefan www.odgers.com/68079. Bydd pob cais yn cael ei gydnabod. Os na allwch wneud cais ar-

lein, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â swyddfa Odgers Berndtson yng Nghaerdydd drwy ffonio 

029 2078 3050. 

 

Mae croeso i chi ymgeisio yn Gymraeg ac ni fydd yn peri oedi. Rhowch wybod wrth gysylltu â ni os hoffech ymgeisio yn 

Gymraeg. 

 

 

 

http://www.odgers.com/68079
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Data personol 

Yn unol â GDPR, rydym yn gofyn i chi BEIDIO ag anfon unrhyw wybodaeth atom a all gyfeirio at blant nac unrhyw ddata 

personol sensitif (hil neu ethnigrwydd, safbwyntiau gwleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, aelodaeth o undeb 

lafur, data ynghylch iechyd neu fywyd rhywiol a chyfeiriadedd rhywiol, data biometrig a/neu genetig) yn eich CV a’ch 

dogfennau cais. Yn dilyn yr hysbysiad hwn, bydd unrhyw achos o gynnwys eich data personol, sensitif yn eich CV neu eich 

dogfennau cais yn cael ei deall gennym fel cydsyniad datganedig gennych i brosesu’r wybodaeth hon yn y dyfodol. Dylech 

gofio hefyd na ddylid cynnwys gwybodaeth na manylion am neb (e.e. geirda) sydd heb gytuno i gael eu cynnwys. 

 

Jemma Terry  

jemma.terry@odgersberndtson.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strwythur sefydliadol 
 

mailto:jemma.terry@odgersberndtson.com
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