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Cyhoeddwyd yn 2019 gan Amgueddfa Cymru. Mae’r ddogfen hon hefyd ar 
gael ar ein gwefan ynghyd â’n Hadroddiad Ariannol.

www.amgueddfa.cymru       @AmgueddfaCymru
Am ragor o wybodaeth am ein gwaith, e-bostiwch
heledd.fychan@amgueddfacymru.ac.uk

Big Pit Amgueddfa
Lofaol Cymru, 
Blaenafon

Amgueddfa Lechi
Cymru, Llanberis

Amgueddfa Wlân Cymru,
Dre-fach Felindre

Amgueddfa Genedlaethol
y Glannau, Abertawe

Y Ganolfan
Gasgliadau

Genedlaethol,
Nantgarw

Sain Ffagan
Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa
Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Lleng
Rufeinig Cymru,
Caerllion

Ar hyn o bryd mae gennym 

70 o brojectau arloesol
ar y gweill ym meysydd y

gwyddorau naturiol,

celf, hanes, y gwyddorau

cymdeithasol a mwy

Cyrhaeddwyd
dros 146,000 o ddilynwyr
ar Facebook, Twitter
a YouTube 

Edrychodd

1.8 miliwn
o bobl ar

5.9 miliwn
o dudalennau ar ein gwefan 

Defnyddir y

5 miliwn
o wrthrychau ac atgofion

yng nghasgliadau celf,
hanes a gwyddoniaeth

cenedlaethol Cymru i ysbrydoli
cenedlaethau’r dyfodol

Yn y 10 mlynedd
diwethaf, mae ein
gwyddonwyr wedi

darganfod dros 400
o rywogaethau byw
a diflanedig mewn
dros 65 o wledydd

Cyfrannodd

o wirfoddolwyr
dros 28,500 o oriau o’u hamser

1,135
Rydym yn
gweithio
mewn
partneriaeth â thros

120 o elusennau
a sefydliadau cymunedol

Rydym yn cyfrannu

 £83 miliwn 
o werth ychwanegol gros

at economi Cymru bob

blwyddyn
Cynhaliodd Amgueddfa Cymru 57

arddangosfa 

Cynnydd o 147% yn y
nifer o ymweliadau ers cyflwyno 
mynediad am ddim yn 2001 

1,887,376
Croesawyd

o ymwelwyr i’n hamgueddfeydd cenedlaethol

Ni yw darparwr addysg tu allan

i’r ystafell ddosbarth mwyaf

Cymru, gan gyrraedd 

208,388
o blant ysgol a myfyrwyr

Information about paper to be confirmed. 
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Ers i ni lansio ein gweledigaeth – Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau – 
yn 2015, rydym wedi blaenoriaethu creu cyfleoedd i gynifer o bobl â 
phosibl fwynhau a chymryd rhan yn ein hamgueddfeydd. 

elusennau er mwyn ail-ddychmygu’r Amgueddfa a gweddnewid sut rydym 
yn gweithio.

Mawr yw ein diolch i bawb a gyfrannodd at hyn, ac rydym wrth ein 
bodd bod Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi ennill Amgueddfa’r 
Flwyddyn y Gronfa Gelf ym mis Gorffennaf 2019 – y wobr amgueddfaol 
uchaf ei bri yn y byd.

Dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn datblygu strategaeth ddeng mlynedd 
newydd sbon. Bydd yn datgan sut y byddwn, trwy gydweithio â’n 
partneriaid drwy Gymru ben baladr, yn cefnogi ein gwlad i wireddu 
amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Trwy brojectau fel gweddnewid Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 
ac arddangosfa Kizuna: Cymru, Japan, Dylunio, a ddatblygwyd mewn 
partneriaeth â Llywodraeth ac amgueddfeydd cenedlaethol Japan, rydym 
wedi dangos fod amgueddfeydd Cymru o bwys ar lwyfan ryngwladol, ac yn 
gwneud cyfraniad allweddol at wireddu uchelgais rhyngwladol Llywodraeth 
Cymru.

David Anderson
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru

Cyflwyniad
‘Mae gan bawb yr hawl i gyfranogi’n rhydd ym mywyd 
diwylliannol y gymuned, i fwynhau’r celfyddydau ac i 
rannu mewn cynnydd gwyddonol a’i fanteision.’

Datganiad Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig

Yng ngeiriau Datganiad Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig: “Mae gan 
bawb yr hawl i gyfranogi’n rhydd ym mywyd diwylliannol y gymuned, i 
fwynhau’r celfyddydau ac i rannu mewn cynnydd gwyddonol a’i fanteision.” 
Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn datblygu model newydd 
ar gyfer amgueddfeydd cenedlaethol, yn seiliedig ar draddodiadau 
cymunedoliaeth Cymru ac egwyddorion democratiaeth ddiwylliannol.

Eiddo pobl Cymru yw ein hamgueddfeydd cenedlaethol, a diolch i 
Lywodraeth Cymru, mae mynediad am ddim i bob un ohonynt. Dros y 
flwyddyn ddiwethaf, mae bron i 1.9 miliwn o bobl wedi ymweld â’r saith 
aelod o deulu Amgueddfa Cymru – mwy nag unrhyw flwyddyn arall yn 
ein 112 o flynyddoedd. Ni yw cartref casgliadau cenedlaethol celf, hanes a 
gwyddorau amgylcheddol Cymru. Ein nod yw cael gwared ar rwystrau er 
mwyn i ragor o bobl gael rhannu a defnyddio ein horielau a’n rhaglenni, a 
chael eu hysbrydoli ganddynt.

Ym mis Hydref 2018, cwblhawyd project ailddatblygu £30 miliwn Sain 
Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Trwy’r project hwn, gwireddwyd ein 
huchelgais i greu amgueddfa lle caiff hanes ei greu gyda phobl yn hytrach 
nag ar eu cyfer, ac sy’n dathlu diwylliant pawb sy’n galw Cymru’n gartref. 
Cydweithiwyd â miloedd o bobl, gan gynnwys artistiaid, rhanddeiliaid, 
crefftwyr, pobl ifanc, gwirfoddolwyr, academyddion, grwpiau cymunedol ac 
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Ysbrydoli Pobl, 
Newid Bywydau

Ein gweledigaeth – Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau 

Datblygwyd ein gweledigaeth o fewn fframwaith Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae ein gweledigaeth yn datgan 

Cymru lewyrchus

Cymru o gymunedau 
cydlynus

Cymru sy’n fwy 

cyfartal

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang

Cymru gydnerth

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu

Cymru iachach

Er mwyn sicrhau ein bod oll yn gweithio tua’r un nod, mae Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn pennu saith amcan llesiant. 
Mae’r Ddeddf yn glir fod yn rhaid i’r cyrff cyhoeddus a restrir weithio tuag 
at wireddu’r holl amcanion, nid un neu ddau yn unig.

Saith Amcan Llesiant

ein deg ymrwymiad mewn pedwar maes allweddol – Ffynnu, Profiad, 
Dysgu a Chyfranogi – sy’n cysylltu â sut y byddwn yn cyfrannu at saith 
amcan llesiant y Ddeddf.
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Amcanion y Weledigaeth wedi’u mapio yn erbyn Nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae ein gwerthoedd fel sefydliad cenedlaethol yn sail i hyn:

Cymru 
lewyrchus

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

Cymru sy’n fwy 
cyfartal

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang

Cymru gydnerth Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu

Cymru iachach

Cyfleoedd posibl  

Ffynnu

01.  Gweithredu fel stiwardiaid ein treftadaeth ddiwylliannol a naturiol er lles 
cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru

02. Datblygu, cynnal ac arallgyfeirio ein hadnoddau

03.  Datblygu ein harlwy twristiaeth ddiwylliannol er mwyn cefnogi'r economi 
Gymreig

Profiad
04. Adeiladu a chynnal gofodau ffisegol a digidol croesawgar

05. Adrodd straeon ysbrydoledig trwy arddangosfeydd a digwyddiadau

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

07. Hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o iechyd a llesiant 

08. Hyrwyddo dysgu am oes a darparu cyfleoedd 

Cyfranogi
09. Datblygu cyweithiau a rhwydweithiau partner effeithiol a chynaliadwy 

10. Cynnwys pobl a chymunedau yn ein gwaith

Creadigrwydd

Rydym yn ysbrydoli creadigrwydd trwy ein hamgueddfeydd, ein casgliadau 
a thrwy ddoniau ein staff a’n gwirfoddolwyr.

Cyfrifoldeb

Rydym yn gyfrifol am ein gilydd, ein hymwelwyr, yr amgylchedd 
a’r Gymraeg, gan ofalu am les ein gilydd, yn ogystal â’r casgliadau 
cenedlaethol.

Gonestrwydd

Rydym yn gweithredu’n onest ym mhob agwedd ar ein gwaith. Gellid 
ymddiried ynom ac rydym yn arddel safonau proffesiynol.

Cynhwysol

Mae ein hamgueddfeydd yn gynhwysol, ac rydym yn parchu amrywiaeth 
ein staff a’n hymwelwyr.

Cydweithio

Rydym yn cydweithio – boed hynny gyda’n gilydd, gyda chymunedau neu 
gyda phartneriaid lleol, cenedlaethol neu ryngwladol.

Ein Gwerthoedd
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Ym mis Hydref 2018, cwblhawyd project ailddatblygu £30 miliwn 
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Sain Ffagan 
Amgueddfa Werin Cymru

Yn sail i’r gweddnewid, cynhaliwyd rhaglen gyhoeddus llawn dychymyg 
gyda 720,000 o bobl, gan roi ein nod o greu hanes gyda phobl Cymru, yn 
hytrach nag ar eu cyfer, ar waith. Parhaodd yr Amgueddfa ar agor drwy 
gydol y project ailddatblygu chwe blynedd, gan groesawu 3 miliwn o 
ymwelwyr.

Cafwyd help llaw ein gwirfoddolwyr i ail-greu Llys Llywelyn, llys un o 
dywysogion Gwynedd y 13eg ganrif, yn seiliedig ar dystiolaeth archaeolegol 
o Lys Rhosyr ar Ynys Môn. Cyfrannodd y gwirfoddolwyr at adeiladu Bryn 
Eryr hefyd, sef hen adeiladau mwyaf newydd Sain Ffagan – tai crwn Oes 
yr Haearn sy’n seiliedig ar safle archaeolegol o gyfnod goresgyniad y 
Rhufeiniaid. Diolch i’r project ailddatblygu, mae gennym wyth gwaith yn fwy 
o le yn arbennig ar gyfer addysg, gan gynnwys Gweithdy, adeilad gwyrdd 

yng nghanol y coed sy’n dathlu crefftau hen a newydd ac yn rhoi cyfle i 
ymwelwyr roi tro arnynt.

Ers i ni gwblhau’r project, mae Sain Ffagan wedi ennill llu o wobrau gan 
gynnwys Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf, sy’n cynnwys gwobr ariannol 
o £100,000.

Wrth gyhoeddi’r enillydd, dywedodd Stephen Deuchar, Cyfarwyddwr y 
Gronfa Gelf a chadeirydd y beirniaid: “Mae Sain Ffagan yn byw ac yn bod 
diwylliant a hunaniaeth Cymru. Mae’n biler o ddemocratiaeth amgueddfaol 
modern. Trwy broject ailddatblygu mawr, cafodd ei gweddnewid gan 
gyfraniad uniongyrchol cannoedd ar filoedd o ymwelwyr a gwirfoddolwyr, 
gan roi cyd-destun newydd i’r grefft o greu ac adeiladu – yn gymdeithasol, 
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ac yn wleidyddol, yn hanesyddol ac yn gyfoes. Cafodd y lle hudolus 
hwn ei greu gan bobl Cymru ar gyfer pawb o bob man, ac mae’n un o 
amgueddfeydd mwyaf croesawgar ac atyniadol y DU.”

Gwireddwyd y project diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y 
Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â rhoddion gan 
ymddiriedolaethau, sefydliadau ac unigolion.
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Amgueddfa Cymru yw prif ddarparwr addysg tu allan i’r ystafell ddosbarth 
Cymru o hyd, ac yn 2018/19 croesawyd 208,388 o ddisgyblion a myfyrwyr 
a 489,185 o ddysgwyr anffurfiol i’n hamgueddfeydd. Mae gennym raglen 
addysg ddigidol lewyrchus hefyd sy’n cyrraedd 192,000 o ddefnyddwyr 
bob blwyddyn.

Wrth i gwricwlwm newydd Cymru gael ei ddatblygu, rydym wedi bod 
yn gweithio gydag ysgolion i beilota ffyrdd newydd o gefnogi rhoi 

rhaglenni ar waith. Trwy gydweithio ag un ysgol gynradd, rydym wedi 
creu llwybrau digidol newydd o gwmpas Sain Ffagan Amgueddfa Werin 
Cymru. Cefnogwyd Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau, sef cynllun 
Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru hefyd, a Rheolwr 
Addysg Amgueddfa Lechi Cymru yw un o Asiantau Creadigol y cynllun. Er 
bod Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ar gau ers mis Medi 2018 ar gyfer 
gwaith mawr ar y to, mae rhaglen addysg yr Amgueddfa wedi parhau ac 
mae mor boblogaidd ag erioed.

‘Rydym ni’n dod â’n disgyblion i’r Amgueddfa bob bore Llun – dyma’u hystafell ddosbarth 
amgen nhw. Maen nhw’n mwynhau’r cyfle i ddysgu tu allan i’r ystafell ddosbarth draddodiadol 
ac yn edrych ymlaen at ddod yma. Datblygwyd y rhaglen ar y cyd â’r Amgueddfa ac mae’r 
ystod o weithgareddau ymarferol sydd ar gael yma’n eu hysgogi i ddysgu. Bydd y sesiynau hyn 
yn eu helpu i gael cymhwyster ASDAN a meithrin sgiliau newydd.’

Ysgol Gymunedol Gorllewin Caerdydd 

Ysbrydoli 
Dysgu am Oes
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Trwy weithio gydag athrawon ac athrawon dan hyfforddiant rydym yn 
sicrhau ein bod yn parhau i ehangu ein harlwy addysg ffurfiol. Cynhaliwyd 
gweithdai ar gyfer 400 o athrawon dan hyfforddiant ar draws Cymru gyda 
thri o’r darparwyr hyfforddiant i athrawon. Rhoddwyd profiadau mwy 
dwys i 20 o fyfyrwyr a gwblhaodd leoliadau gwaith gyda ni. Rydym hefyd 
yn cefnogi cystadleuaeth flynyddol Menter Treftadaeth Ysgolion Cymru.

Mae cefnogi’r blynyddoedd cynnar drwy lythrennedd a dysgu fel teulu 
yn flaenoriaeth i gynllun Llywodraeth Cymru, Cyfuno: Creu Cyfleoedd 
drwy Ddiwylliant. Nod y cynllun yw cefnogi’r cymunedau ac unigolion 
sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf i gyfranogiad. Yn rhan o hyn, cynhaliwyd 
ein rhaglen blynyddoedd cynnar, Prynhawn y Plant, yn nhair o’n 
hamgueddfeydd a chymerodd 3,500 o blant dan bedair ac oedolion ran yn 
2018/19.

Mae ein gwaith gyda’r Rhwydwaith Diwylliant Oed-Gyfeillgar a 
phartneriaid fel Cyngor Celfyddydau Cymru a Heneiddio'n Dda yng 
Nghymru yn cefnogi datblygu gwaith oedran- a dementia-gyfeillgar yn 
ein hamgueddfeydd. Ymhlith yr enghreifftiau mae ein partneriaeth â 
Chyngor Tref Blaenafon, ble cynhaliwyd gwaith sy’n pontio’r cenedlaethau 
a theithiau dementia-gyfeillgar dan ddaear yn Big Pit Amgueddfa Lofaol 
Cymru.

Rydym yn bartner arweiniol yn Uchelgais Diwylliannol, menter a gydlynir 
gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol mewn partneriaeth â Choleg 
Caerdydd a’r Fro a darparwyr treftadaeth Cymreig eraill. Mae’r fenter yn 
cynnig lleoliadau hyfforddi â thâl ac achrediad NVQ i 33 o bobl ifanc nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Mae cyfleoedd eraill yn 
cynnwys lleoliadau gwaith a chyrsiau achrededig mewn datblygu crefft a 
dysgu Cymraeg.
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Partneriaethau
Yn 2018/19, gweithiwyd gyda thros 120 o bartneriaid yng Nghymru, ar lefel leol a 
chenedlaethol. Datblygwyd nifer o gyweithiau newydd hefyd o fewn Cymru a thu hwnt. Mae’r 
partneriaethau hyn yn rhan ganolog o’n dull o weithio ac yn ein helpu i esblygu i fod yn gorff 
cenedlaethol sy’n adlewyrchu’r genedl ac yn diwallu ei hanghenion.

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Yn 2018, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. I 
ddathlu pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed, 
noddwyd crefftwr y Gadair. Chris Williams o Bentre, Rhondda, wnaeth 
ddylunio ac adeiladu’r Gadair, gan ddwyn ei ysbrydoliaeth o wrthrychau’r 
casgliadau cenedlaethol. Daeth Chris i greu darnau o’r gadair yn adeilad 
Gweithdy yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, gan greu cyfle i 
ymwelwyr ddilyn ei waith.

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, ymunwyd â Cadw, Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, Casgliad y Werin Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, 
Amgueddfa Stori Caerdydd, Archifau Morgannwg a phartneriaid eraill i 
greu Y Lle Hanes ar y Maes. Ymhlith yr uchafbwyntiau oedd arddangosfa yn 
adrodd hanes cymunedau Tiger Bay.

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Ym mis Ionawr, lansiwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Chymdeithas 
Bêl-droed Cymru. Mae’r bartneriaeth yn creu fframwaith newydd i gryfhau a 
hyrwyddo hanes a diwylliant Cymru.

The Innovate Trust

Dathlwyd deng mlynedd ein cynllun gwirfoddoli gyda Innovate Trust, 
ymddiriedolaeth sy’n cefnogi oedolion ag anawsterau dysgu. Ers 2009 rydym 
wedi darparu amryw gyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer yr elusen. Rydym yn 
cynnig awyrgylch ddiogel i bobl ag anghenion ychwanegol allu magu hyder 
a dod yn fwy annibynnol. Cefnogir y bartneriaeth gan Sefydliad Paul Hamlyn.

Oriel y Parc

Adnewyddwyd ein partneriaeth ag Oriel y Parc, oriel a chanolfan ymwelwyr 
Cyngor Sir Benfro yn Nhyddewi. Ym mis Medi 2018, agorwyd arddangosfa 
Arfordir yn rhan o ddathliadau Blwyddyn y Môr Croeso Cymru. Roedd 
yr arddangosfa’n trafod llygredd plastig y môr ac yn annog ymwelwyr i 
weithredu i helpu i gynnal adnoddau naturiol gwerthfawr arfordir Cymru. 
Yn ysbryd y bartneriaeth newydd, cafodd yr arddangosfa ei chreu ar y cyd 
ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a dangoswyd gwrthrychau 
celf a hanes natur ochr yn ochr yno am y tro cyntaf.

Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon

Ym mis Chwefror, llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ag 
Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon. Dathlwyd hyn mewn digwyddiad a 
drefnwyd gan Lywodraeth Cymru yn Iwerddon a mynychodd y Dirprwy 
Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Dafydd Elis-
Thomas AC. Eisoes mae’r bartneriaeth wedi esgor ar yr arddangosfa Jurassic 
Skies, sy’n trafod sut y dechreuodd deinosoriaid hedfan a tharddiad adar.

Hel Trysor

Trwy broject Hel Trysor, rydym wedi cefnogi tri phroject archaeoleg 
cymunedol yn Amgueddfa Storiel ym Mangor, Amgueddfeydd Dinbych-y-
pysgod ac Arberth ac Amgueddfeydd Sir Fynwy. Mae’r project yn parhau 
i gefnogi caffaeliadau archaeolegol amgueddfeydd ar draws Cymru. Hyd 
yn hyn, mae 24 o amgueddfeydd achrededig ar eu hennill gan alluogi dros 
gant o bryniadau.

Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gwnaethom ragor o waith yn 
archwilio cyfleoedd i ddatblygu arddangosfeydd cyfranogol a gaiff eu 
cyd-guradu â grwpiau cymunedol ac sy’n canolbwyntio ar y casgliadau 
archaeoleg a hanes.
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Gall gwirfoddolwyr gymryd rhan mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys 
garddio, glanhau gwrthrychau, digido archifau, creu byntin, arddangos 
crefftau, ymwneud ag ymwelwyr, helpu gyda chloddiadau archaeolegol a 
hyd yn oed claddu mochyn! 

Cafwyd 35% o gynnydd yn nifer y gwirfoddolwyr o gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol a 50% o gynnydd yn nifer y bobl wnaeth ymgeisio. Roedd 37% 
o’r rheini gafodd eu recriwtio dan 25 mlwydd oed – rydym yn gyson yn 
recriwtio canran uwch o bobl dan 25 nag unrhyw grŵp oedran arall.

Rydym hefyd yn buddsoddi yn natblygiad ein staff. Mewn partneriaeth a 
staff ac undebau llafur, datblygwyd polisïau allweddol ym maes lles yn y 
gwaith gan gynnwys polisi menopos er mwyn codi ymwybyddiaeth pob 
aelod o staff a chefnogi menywod sy’n mynd drwy’r menopos.

Ym mis Ebrill 2018, derbyniodd Amgueddfa Cymru wobr Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr. 
Dros y flwyddyn, gwirfoddolodd 1,135 o bobl gyda ni, gan gyfrannu dros 28,500 o oriau.

Cefnogi Sgiliau a 
Gwirfoddoli

Dechreuwyd ein proses o symud y corff cyfan tuag at achrediad 
Buddsoddwyr mewn Pobl. Rydym wedi ymgeisio yn y gorffennol ar 
sail amgueddfeydd unigol, gyda chwe amgueddfa yn cyrraedd y safon. 
Sefydlwyd grŵp llywio i gynnal y gwaith, yn seiliedig ar arolwg staff a 
gynhaliwyd ym mis Mehefin 2018. Ym mis Tachwedd 2019, bydd ein holl 
staff o bob cwr o Amgueddfa Cymru yn dod at ei gilydd ar gyfer diwrnod 
datblygu a hyfforddiant ar y cyd.
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‘Dwi’n mwynhau cysylltu â straeon pobl 
o’n gorffennol, ac mae’n fraint cael bod 
yn rhan o gysylltu’r cyhoedd â’u straeon 
nhw hefyd. A dwi wedi gwneud ffrindiau 
newydd hefyd!’

Megan, Gwirfoddolwr

‘Dwi wedi cael profiad ymarferol o archifo a 
thrawsgrifio, gan weithio gyda thîm cyfeillgar 
o wirfoddolwyr ymroddedig at yr un nod. 
Mae angerdd arweinwyr y tîm yn heintus ac 
wedi ysbrydoli fy niddordeb newydd mewn 
molysgiaid (cregyn) a gwerthfawrogiad o 
wreiddiau hanesyddol darganfyddiadau 
gwyddonol.’ 

Kajal, Gwirfoddolwr
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Yn 2018/19 cynhaliwyd 57 arddangosfa yn saith amgueddfa genedlaethol 
Cymru ac Oriel y Parc, ein sefydliad partner yn Nhyddewi. Parhaodd 14 
arddangosfa arall o’r flwyddyn flaenorol yn 2018/19 hefyd.

Trwy ein Strategaeth Ddigwyddiadau newydd ar gyfer 2018-2023, 
cyflwynwyd rhaglenni newydd gan gynnwys disgos distaw, rhaglen o 
ddigwyddiadau Hwyrnos a chyfleoedd i aros dros nos yn yr amgueddfa. 
Arddangosfa fawr yr haf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd oedd 
Kizuna: Japan, Cymru, Dylunio, a gynhyrchwyd ar y cyd â Sefydliad 
Diwylliannol Llywodraeth Japan, Amgueddfa Genedlaethol Japan ac 
Amgueddfa Hanes Genedlaethol Japan. Dyma’r arddangosfa fwyaf tu 
hwnt i Lundain o gelf a dylunio Japan ac roedd yn dathlu’r berthynas 400 

Arddangosfeydd 
a Digwyddiadau
Ni yw prif gynhyrchwyr arddangosfeydd diwylliannol, treftadaeth a gwyddorau naturiol 
Cymru. Rydym yn gweithio gyda chymunedau, partneriaid a rhanddeiliaid trwy Gymru ac ar 
draws y byd i greu arddangosfeydd o bob maint sydd o ddiddordeb i’n hymwelwyr.

mlynedd rhwng Cymru a Japan. Denwyd bron i 60,000 o ymwelwyr i’r 
arddangosfa unigryw mewn cyfnod o 12 wythnos, ac mae wedi arwain 
at ragor o gydweithio â Llysgenhadaeth Japan yn Llundain a chyrff 
diwylliannol y wlad. 

Roedd Llong Ofod Soyuz Tim Peake hefyd yn boblogaidd yn Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd, gyda 91,483 o ymweliadau ac 1,253 o ymweliadau 
ar gyfartaledd bob dydd – record newydd.

I nodi 500 mlynedd ers marwolaeth Leonardo da Vinci, arddangoswyd 12 
o’i ddarluniau enwocaf yn rhan o Leonardo: Dyn y Darluniau, dathliad ar 
draws y DU o fywyd yr artist anhygoel hwn. Cafwyd 21,366 o ymweliadau.
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Denwyd 57,093 o ymweliadau â phrif arddangosfa ein horiel 
ffotograffiaeth, sef Merched a Ffotograffiaeth. Roedd yr arddangosfa’n 
dathlu rôl a chyfraniad menywod yn y maes ac yn trafod y gwahanol 
ffyrdd y cynrychiolir menywod mewn ffotograffiaeth.

Dychwelodd Artes Mundi, y wobr gelf gyfoes ryngwladol eilflwydd yn 2018 
gyda sioe Artes Mundi 8. Denwyd 41,000 o ymweliadau i’r arddangosfa 
oedd yn cynnwys gwaith detholiad amrywiol o artistiaid rhyngwladol o 
wahanol genedlaethau a diwylliannau.

Yn 2018, dathlwyd can mlynedd ers geni Kyffin Williams (1918-2006), un o 
artistiaid mwyaf poblogaidd a chynhyrchiol Cymru. Denodd yr arddangosfa, 
Kyffin Williams: yr Arlunydd ac Amgueddfa Cymru 52,484 o ymweliadau.

Yn Amgueddfa Wlân Cymru, dathlwyd Blwyddyn y Môr Croeso Cymru. 
Llwyddodd ein gwirfoddolwyr i gyfleu naws y môr trwy weu groto morol 
anhygoel. Roedd yr arddangosfa’n trafod llygredd y môr, yn hyrwyddo 
dulliau ailgylchu da ac yn tynnu sylw at ein hymdrechion ninnau i leihau 
llygredd a stopio defnyddio poteli a gwellt plastig.

Datblygodd ein Fforwm Ieuenctid eu ‘hymyriad oriel’ cyntaf yn Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd. Gyda chymorth ein staff arbenigol a’r mudiad 
ymgyrchu Surfers against Sewage, gosodwyd plastig o’r môr yn yr 
arddangosfa forol dros dro yn ystod Wythnos Genedlaethol y Môr. Mae’r 
Fforwm nawr yn adolygu sut y gallwn ni a’n cwmni arlwyo wneud mwy i 
leihau gwastraff plastig.

Mae gwreiddiau gardd GRAFT yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn 
ddwfn ym mhroject coffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf yn 2018, ond ers hynny mae 
wedi tyfu yn ganolbwynt i'r gymuned. Gyda chymorth gwirfoddolwyr a 
phlant ysgol, mae'r ardd bellach yn ei hail dymor tyfu ac mae ganddi ffwrn 
glai ar gyfer coginio, twnnel plastig hygyrch a chwch gwenyn. Rhennir y 
cynnyrch gyda'r gwirfoddolwyr a phrojectau bwyd elusennol ac mae Y Cei, 
caffi'r Amgueddfa, yn defnyddio rhai o'r llysiau a pherlysiau a dyfir yma, 
dafliad carreg o'r gegin.

Roeddem yn gyfrannwr mawr at raglen goffáu Cymru gyfan 
y Rhyfel Byd Cyntaf, Cymru’n Cofio 1914-1918. Yn 2018, sef 
blwyddyn olaf y rhaglen, cynhaliwyd yr arddangosfeydd 
canlynol:

•   Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd: roedd Pabi’r Coffáu yn trafod 
sut y daeth y pabi yn symbol o goffáu ac roedd yn gyfle i fyfyrio ar 
golled ac adferiad.

•   Amgueddfa Lechi Cymru: canolbwyntiodd arddangosfa Cofeb 
ar gofeb Pen-yr-Orsedd yn Nyffryn Nantlle a’i cherfiadau llechi 
unigryw. Roedd yn cynnwys gwaith creadigol newydd gan 
gymunedau lleol a grwpiau ysgol i goffáu’r chwarelwyr ifanc a 
gollwyd yn y Rhyfel.

•    Amgueddfa Genedlaethol y Glannau: trafodwyd rôl menywod yn 
y diwydiant arfau gyda Gobaith Caneri? Menywod y Miwnishons.

•    Amgueddfa Wlân Cymru: roedd cystadleuaeth flynyddol y 
Colegau yn canolbwyntio ar thema Menywod a’r Rhyfel.

•    Cafodd yr arddangosfa Tros Ryddid ac Ymerodraeth ei 
harddangos yn Big Pit a’n sefydliad partner, Yr Ysgwrn, ac 
arddangoswyd Gwaith a Buddugoliaeth: Diwydiant Cymru a’r 
Rhyfel Byd Cyntaf yn Amgueddfa Lechi Cymru.
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•   Ar Lafar, ein gŵyl i ddysgwyr Cymraeg a drefnir mewn partneriaeth 
â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Ym mis Ebrill 2018, 
cynhaliwyd yr ŵyl yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lechi Cymru a Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru. Datblygwyd sesiynau mewn partneriaeth â Menter 
Iaith a Mudiad Meithrin a denwyd 670 o ddysgwyr.

•   Cynhelir gwersi Cymraeg yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac 
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau mewn partneriaeth â darparwyr 
coleg lleol.

•   Cynhaliwyd sesiynau Cymraeg ar gyfer pobl sydd â dementia a 
ddatblygwyd mewn partneriaeth â Heneiddio’n Well yng Nghymru ac a 
dreialwyd yng nghartref gofal Tŷ Gofal yng Nghaerdydd.

Yr Iaith 
Gymraeg

Rydym yn annog ac yn cefnogi defnyddio a dathlu’r Gymraeg.

•   Perfformiadau Cymraeg gan gynnwys gig gan y band Candelas 
yn Amgueddfa Lechi Cymru mewn partneriaeth â Phlant mewn 
Amgueddfeydd.

•   Cefnogi Gŵyl Hanes Cymru i Blant ym mis Medi 2018 yn Sain Ffagan 
Amgueddfa Werin Cymru.

•   Comisiynu cwmni theatr Mewn Cymeriad i gynhyrchu drama yn seiliedig 
ar ddiwydiant gwlân Cymru yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Cyfrannwyd adnoddau addysgol dwyieithog at Hwb hefyd, sef y platfform 
adnoddau digidol sydd â 300,000 o ddefnyddwyr ac a ddefnyddir gan 85% 
o ysgolion Cymru.

Yn 2018/19, gwnaed hyn drwy ein rhaglenni a digwyddiadau cyhoeddus, gan gynnwys:
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Ein cyfraniad blynyddol at economi Cymru yn 2018/19 oedd £83 miliwn o 
werth ychwanegol gros. Cynhyrchwyd £8.1 miliwn o incwm eleni, sydd yn 
ychwaneg at grantiau Llywodraeth Cymru. 

Trosiant ein cwmni masnachol oedd £4.0 miliwn a gwnaed elw net o 
£0.9 miliwn - y mwyaf erioed. Trwy godi arian ar draws y corff, codwyd 
£1.0 filiwn ar gyfer ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 
a rhaglenni cyhoeddus allweddol, a oedd hefyd yn cynnwys cynnydd ym 
muddsoddiad chwaraewyr y People’s Postcode Lottery ar gyfer ein gwaith 
craidd. Derbyniwyd rhoddion gwaith celf sydd werth £0.6m hefyd. Mae 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol hefyd wedi ein cefnogi gydag 
amryw brojectau.

Mae ein cymorth grant gan Lywodraeth Cymru yn hanfodol er mwyn darparu ein gwaith craidd, 
ond rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n galed i gynyddu’r incwm a gynhyrchwn ninnau.

Cynhyrchu Incwm a 
Chodi Arian

Big Pit Amgueddfa
Lofaol Cymru, 
Blaenafon

Amgueddfa Lechi
Cymru, Llanberis

Amgueddfa Wlân Cymru,
Dre-fach Felindre

Amgueddfa Genedlaethol
y Glannau, Abertawe

Y Ganolfan
Gasgliadau

Genedlaethol,
Nantgarw

Sain Ffagan
Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa
Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Lleng
Rufeinig Cymru,
Caerllion

Ar hyn o bryd mae gennym 

70 o brojectau arloesol
ar y gweill ym meysydd y

gwyddorau naturiol,

celf, hanes, y gwyddorau

cymdeithasol a mwy

Cyrhaeddwyd
dros 146,000 o ddilynwyr
ar Facebook, Twitter
a YouTube 

Edrychodd

1.8 miliwn
o bobl ar

5.9 miliwn
o dudalennau ar ein gwefan 

Defnyddir y

5 miliwn
o wrthrychau ac atgofion

yng nghasgliadau celf,
hanes a gwyddoniaeth

cenedlaethol Cymru i ysbrydoli
cenedlaethau’r dyfodol

Yn y 10 mlynedd
diwethaf, mae ein
gwyddonwyr wedi

darganfod dros 400
o rywogaethau byw
a diflanedig mewn
dros 65 o wledydd

Cyfrannodd

o wirfoddolwyr
dros 28,500 o oriau o’u hamser

1,135
Rydym yn
gweithio
mewn
partneriaeth â thros

120 o elusennau
a sefydliadau cymunedol

Rydym yn cyfrannu

 £83 miliwn 
o werth ychwanegol gros

at economi Cymru bob

blwyddyn
Cynhaliodd Amgueddfa Cymru 57

arddangosfa 

Cynnydd o 147% yn y
nifer o ymweliadau ers cyflwyno 
mynediad am ddim yn 2001 

1,887,376
Croesawyd

o ymwelwyr i’n hamgueddfeydd cenedlaethol

Ni yw darparwr addysg tu allan

i’r ystafell ddosbarth mwyaf

Cymru, gan gyrraedd 

208,388
o blant ysgol a myfyrwyr
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Ymchwil
Mae ein gwaith ymchwil yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi 
amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Rydym yn cael ein cydnabod yn Gorff Ymchwil Annibynnol gan sefydliad 
Ymchwil ac Arloesi yn y DU, ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid yng 
Nghymru a thu hwnt gan gynnwys sefydliadau addysg uwch a chyrff 
cenedlaethol eraill fel Cyfoeth Naturiol Cymru.

Eleni, diweddarwyd ein Strategaeth Ymchwil a’n Cod Egwyddorion 
Moesegol a Pholisi ar gyfer Ymchwil. Mae hyn yn sicrhau ein partneriaid, 
gan gynnwys Ymchwil ac Arloesi yn y DU, fod ein gwaith yn diwallu’r 
safonau proffesiynol uchaf. Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, dros 
y pum mlynedd diwethaf rydym wedi arwain gwaith ymchwil a gwerthuso 
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ar gyfer rhaglen flaengar Cyfuno: Creu Cyfleoedd trwy Ddiwylliant, 
sy’n newid effaith tlodi trwy gynyddu cyfranogiad diwylliannol mewn 
cymunedau drwy Gymru ben baladr.

Cafwyd llwyddiannau nodedig wrth ddenu nawdd, er enghraifft rydym 
yn bartneriaid mewn project £4.85m a noddir gan y Cyngor Ymchwil 
Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol. Diben y project yw pennu ffyrdd o 
reoli Xylella, a ddisgrifir gan y Comisiwn Ewropeaidd fel un o’r mathau 
mwyaf peryglus o facteria planhigion yn y byd. Mae’r pathogen hwn 
a ledir gan bryfed yn gallu heintio 500 o rywogaethau, gan gynnwys 
cnydau, planhigion addurnol a choed megis coed olewydd.

Mewn partneriaeth â Ffoaduriaid yng Nghymru, cafwyd nawdd gan 
Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i weithio gyda ffoaduriaid 

rhyfeloedd cartref Tamil a Syria gan ymgartrefu yng Nghymru. Yn rhan 
o’r project byddwn yn casglu hanesion llafar y ffoaduriaid a’u teuluoedd 
er mwyn deall sut maent yn dygymod â thrawma ac atgofion wedi’r 
rhyfeloedd a’u hymdrechion i adeiladu bywydau newydd yma yng 
Nghymru.

Mae gwaith ymchwil yn parhau i fireinio ein dealltwriaeth o darddiad 
cerrig gleision Côr y Cewri. Mae tystiolaeth yn dangos y daeth y cerrig 
hyn o ddau leoliad ym Mynyddoedd y Preseli yng ngorllewin Cymru. 
Mae dadansoddiad geogemegol cyfoes wedi arwain at gloddiadau 
archaeolegol yn yr ardal sydd yn eu tro wedi datgelu tystiolaeth o 
chwarela carreg yn y cyfnod Neolithig, dros 5,000 o flynyddoedd yn ôl. 
Mae’r gwath ymchwil hwn yn dal i ddenu sylw yn y wasg ar draws y byd.
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Yn 2018, dathlwyd canrif ers Deddf Cynrychiolaeth y Bobl ac roedden yn 
ffodus i gaffael archif y swffragét Gymreig, Kate Evans, mewn ocsiwn. 
Trwy hyn gallwn adrodd hanes mwy cynhwysol y swffragistiaid, sydd yn 
stori bersonol a chenedlaethol.

Mae ffyrdd pobl o ymgysylltu â gwrthrychau sy’n cael eu harddangos 
yn esblygu. Gweithiwyd gyda Jam Creative Studios i ddatblygu ARchwiliwr 
Amgueddfa, profiad realiti estynedig ymdrochol yn Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd. Dyfarnodd 93.5% o’r defnyddwyr sgôr o 4 neu 
5 seren i’r profiad, gyda 80% yn teimlo fod y profiad yn rhoi gwerth da 
am arian.

Gweithiwyd gyda’r Eisteddfod Genedlaethol ar wobr gaffael. Mae’r 
bartneriaeth yn ein galluogi i gaffael gweithiau gafodd eu harddangos yn 
Y Lle Celf a thrwy hynny, rydym yn datblygu’r casgliadau celf gyfoes.

Ymhlith y casglu cyfoes arall a wnaed:

•    Material Presence 2018 gan Zoe Preece, a gyflwynwyd gan Gymdeithas 
Gelf Gyfoes Cymru.

•    Deunydd ymgyrchu refferendwm yr Undeb Ewropeaidd.

•    Ephemera o raglen ddigwyddiadau gyntaf LHDT+ Eisteddfod 
Genedlaethol 2018.

•    Copi o’r papur newydd Ffrengig, L’Equipe, yn adrodd hanes 
buddugoliaeth Geraint Thomas yn y Tour de France.

A ninnau’n brif sefydliad cenedlaethol diwylliannol Cymru, ac yn gartref i gasgliadau celf, hanes, 
treftadaeth a gwyddoniaeth y genedl, rydym yn parhau i ddatblygu’r casgliadau cenedlaethol er 
mwyn iddynt gael eu mwynhau a’u defnyddio gan genedlaethau heddiw a’r dyfodol. 

Datblygu’r Casgliadau 
Cenedlaethol 
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Rydym yn ymwybydol fod angen cynrychioli hanes pobl dduon Cymru yn 
well yn y casgliadau cenedlaethol. Rydym bellach yn casglu gwrthrychau, 
delweddau a hanesion llafar mewn partneriaeth a chymunedau duon ar 
draws Cymru, gyda chymorth Sefydliad Paul Hamlyn. Gweithiwyd hefyd 
gyda phobl o gymunedau duon i ailddehongli gwrthrychau sydd eisoes yn 
y casgliadau.

Cynorthwyodd ein curaduron â’r gwaith o adnabod a dyddio grŵp o 
ddarnau cerbyd rhyfel Oes yr Haearn, a ddaeth i’r fei yn Sir Benfro yn 
2018. Dyma’r cerbyd rhyfel cyntaf yng Nghymru, ac yn wir, yn ne Prydain. 
Mae pobl ifanc o Goleg Sir Benfro wedi bod yn dogfennu’r broses gyfan 
a chynorthwyodd ein gwirfoddolwyr gyda’r gwaith cloddio. Gweithiwyd 
mewn partneriaeth â Cadw, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed a Choleg 
Sir Benfro gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i 
gloddio’r gwrthrychau.

Defnyddir y 

5 miliwn o wrthrychau ac atgofion
yng nghasgliadau celf, hanes a gwyddoniaeth

cenedlaethol Cymru i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol
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