
Hawdd ei Ddeall

Amgueddfa Cymru

Helpwch ni i benderfynu beth i’w wneud yn y 
10 mlynedd nesaf

Cafodd y ddogfen hon ei hysgrifennu gan Amgueddfa Cymru. 
Mae’n fersiwn hawdd ei ddeall o 
‘Helpu i lywio dyfodol Amgueddfa Cymru’. 

Awst 2020



Tudalen 2

Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon

Fersiwn hawdd ei ddeall yw hwn. Mae’r geiriau 
a’r hyn maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w 
darllen a’u deall.

Efallai y bydd arnoch chi angen help i ddarllen 
a deall y ddogfen hon. Gofynnwch i rywun 
rydych chi’n ei adnabod i’ch helpu.

Efallai bydd geiriau sydd mewn ‘sgwennu glas 
trwm yn anodd i’w deall. Mae’n dweud beth 
maen nhw’n feddwl mewn bocs o dan y gair.

Os bydd y gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto 
bydd mewn ‘sgwennu glas cyffredin. Gallwch 
edrych i weld beth mae’r geiriau mewn glas yn 
meddwl ar dudalen 22. 

Pan fydd y ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn 
meddwl Amgueddfa Cymru. I gael mwy o 
wybodaeth e-bost: amgueddfacymru2030@
amgueddfacymru.ac.uk 

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn hawdd 
ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan 
ddefnyddio Photosymbols.
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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

Amdanon ni 
Amgueddfa Cymru ydyn ni. Ni sydd yn rhedeg 
y ganolfan casgliadau yn Nantgarw a’r saith 
amgueddfa genedlaethol yng Nghymru: 

 ▪ Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd

 ▪ Amgueddfa Werin 
Cymru Sain Ffagan

 ▪ Amgueddfa Lleng 
Rufeinig Cymru

 ▪ Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau

 ▪ Amgueddfa Wlân Cymru

 ▪ Amgueddfa Lechi Cymru

 ▪ Big Pit, Amgueddfa 
Lofaol Cymru.
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Ers 2001 mae ymweld â’r amgueddfeydd 
wedi bod yn rhad ac am ddim, diolch i arian 
gan Lywodraeth Cymru.

Rydyn ni nawr yn gweithio ar gynllun ar 
gyfer ein gwaith dros y 10 mlynedd nesaf. 
Ac mae arnon ni eisiau i gymaint o bobl â 
phosibl fod yn rhan o hyn.

Dylai pawb yng Nghymru fedru mynd i’r 
amgueddfeydd i ddysgu a mwynhau. Ond 
rydyn ni’n gwybod bod mwy o waith i’w 
wneud, a buasen ni’n hoffi cael eich help chi.
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Ein cynllun 10 mlynedd

Cyn y coronafeirws, fe ddechreuon ni feddwl 
am ein gwaith dros y 10 mlynedd nesaf. 

Ond mae’r byd wedi newid ers hynny. Roedd 
yn rhaid i ni gau pob un o’n saith amgueddfa 
a’n canolfan casgliadau.

Rydyn ni’n gwybod bod y coronafeirws wedi 
effeithio rhai grwpiau o bobl yn waeth nac 
eraill. Er enghraifft pobl sy’n byw yn ein 
cymunedau tlotaf. A hefyd cymunedau Pobl 
dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.
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Nawr mae arnon ni angen ailfeddwl beth rydyn 
ni’n wneud a sut rydyn ni’n gwneud hynny er 
mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni’n cyrraedd 
mwy o bobl. 

Mae arnon ni angen eich help i wneud yn siŵr 
bod yr amgueddfa ar gyfer pawb. Yn y ddogfen 
hon rydyn ni wedi ysgrifennu ein syniadau ar 
gyfer saith nod. Mae arnon ni eisiau gwybod 
beth rydych chi’n ei feddwl ohonyn nhw. A 
chlywed eich syniadau. 

Darllenwch y ddogfen hon a llenwch y ffurflen 
ymateb.  
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Nod 1: 
Gwneud yn siŵr bod ein 
casgliadau yn ymwneud â’r holl 
bobl a’r holl gymunedau yng 
Nghymru

Ein nodau

1

Mae gennym ni dros bum miliwn gwrthrych 
sy’n dangos hanes Cymru, ei natur a’i 
chelfyddyd.

Ond mae rhai pobl yn meddwl nad yw ein 
hamgueddfeydd ar eu cyfer nhw. Mae rhai 
pobl yn ei chael hi’n anodd cyrraedd ein 
hamgueddfeydd.

 ▪
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 ▪ wneud yn siŵr bod ein casgliad yn ymwneud 
â’r holl wahanol fathau o bobl yng Nghymru.

Mae arnon ni eisiau i bobl fod yn ganolbwynt 
i’n casgliad. Dros y deng mlynedd nesaf mae 
arnon ni eisiau gweithio i:

 ▪ gwneud yn siŵr bod pawb yng Nghymru yn 
gallu dysgu a defnyddio ein casgliad.

 ▪ bod yn deg a gweithio gyda gwahanol 
gymunedau a mudiadau ar draws Cymru.

 ▪ rhoi cyfle cyfartal i bob cymuned yng 
Nghymru weithio gyda ni a dweud wrthyn 
ni beth sydd arnyn nhw eisiau gan yr 
amgueddfeydd.
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Nod 2: Amddiffyn ein 
hamgylchedd a’n planed

2

Yn 2019 fe wnaethon ni benderfyniad i wneud 
pethau i amddiffyn ein hamgylchedd. 

Yr amgylchedd yw’r lle rydyn ni’n byw. 
Mae’n cynnwys y tir, y môr, yr aer a phopeth 
sy’n byw arnyn nhw ac ynddyn nhw. Er 
enghraifft: planhigion, anifeiliaid a physgod.

Rydyn ni wedi dechrau gwaith ar hyn. Rydyn ni 
wedi newid pethau yn ein hadeiladau i arbed 
ynni. 

Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ifainc ac yn 
cynnal digwyddiadau sy’n dysgu pobl am yr 
amgylchedd. 
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Mae arnon ni eisiau dal ati i feddwl am 
yr amgylchedd wrth wneud pob un o’n 
penderfyniadau.

Ac mae arnon ni eisiau:

 ▪ edrych i weld sut mae’r amgylchedd yng 
Nghymru yn newid. A helpu i’w amddiffyn

 ▪ cefnogi pobl i ddefnyddio pethau sydd ddim 
yn gwneud niwed i’r amgylchedd

 ▪ dweud wrth bobl o hyd ac o hyd am yr 
amgylchedd a beth sy’n digwydd.
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3

Ni sy’n paratoi y mwyaf o ddefnyddiau ar 
gyfer dysgu ar wahân i ysgolion yng Nghymru. 
Rydyn ni’n gwneud rhaglenni dysgu yn 
Gymraeg ac yn Saesneg.

Rydyn ni’n gweithio gyda llawer o bartneriaid 
i baratoi pethau fel digwyddiadau, gweithdai, 
cyrsiau a theithiau.

Nod 3: 
Paratoi rhaglenni dysgu-gydol-
oes a gweithgareddau
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Mae arnon ni eisiau:

 ▪ helpu pobl o wahanol oed i ddysgu am 
hanes, yr amgylchedd a chasgliadau 
celfyddyd Cymru.

 ▪ cefnogi gwahanol fathau o bobl i fwynhau 
dysgu yn yr amgueddfa.

 ▪ helpu pob plentyn yng Nghymru i ddysgu 
am hanes, celfyddyd a gwyddoniaeth cyn 
iddyn nhw adael ysgol. 

 ▪ gwneud mwy ar-lein yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. 
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4
Nod 4: 
Helpu pobl i fyw yn dda  

Gall amgueddfeydd wneud gwahaniaeth mawr 
i iechyd a lles pobl.

Dros y pum mlynedd diwethaf rydyn ni wedi:

 ▪ cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia – 
anhwylder meddwl sy’n effeithio ar gof 
pobl ac sy’n gallu gwneud iddyn nhw 
deimlo’n ddryslyd. 

 ▪ gwneud gerddi cymuned i wella lles

 ▪ gweithio gyda gwasanaethau iechyd meddwl
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 ▪ cefnogi ein staff a’n gwirfoddolwyr â’u 
hiechyd a’u lles.

Rydyn ni’n gweithio i greu pethau sy’n ein 
helpu i gofio sut fath o beth oedd bywyd yn 
ystod y coronafeirws. 

Mae arnon ni eisiau gweithio gyda 
phartneriaid i ddal ati i gefnogi iechyd a lles 
pobl ar draws Cymru.
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Nod 5: 
Rhoi yn ôl i Gymru

5
Rydyn ni’n cael arian gan Lywodraeth Cymru i 
redeg ein hamgueddfeydd. Mae hyn yn meddwl 
mai pobl o Gymru sy’n noddi ein gwaith.

Am bob £1 rydyn ni’n ei chael gan Lywodraeth 
Cymru, rydyn ni’n gwneud £5 ar gyfer Cymru.

Ond rydyn ni’n gwybod bod pobl Cymru yn 
fwy pwysig nag arian.

Mae arnon ni eisiau:

 ▪ gwneud i bobl o bob cymuned deimlo bod 
croeso iddyn nhw.
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 ▪ rhoi mwy o hyfforddiant a chyfleoedd  i staff 
a phobl sydd am weithio i ni.  

 ▪ cefnogi pobl o bob gwahanol fath o 
gymuned i wirfoddoli i ni.

 ▪ helpu pobl i fod yn greadigol a dangos eu 
doniau.

 ▪ defnyddio cynnyrch lleol ar gyfer ein siopau 
a’n caffis.  A gwneud yn siŵr bod mudiadau 
rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn cyflogi 
pobl leol.
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Nod 6: Cychwyn Amgueddfa 
Cymru ar-lein

6
Mae’r coronafeirws wedi newid y ffordd rydyn 
ni’n gweithio ac yn gwneud pethau. Rydyn ni 
wedi bod yn gweithio i gefnogi pobl gyda mwy 
o raglenni a gweithgareddau ar-lein. Ac mae 
arnon ni eisiau gwneud mwy.

Mae arnon ni eisiau:

 ▪ rhoi mwy o bethau a rhaglenni ar y 
rhyngrwyd. A chychwyn Amgueddfa 
Genedlaethol ar-lein y gall pobl o bob rhan 
o’r byd ei mwynhau.

 ▪ gweithio gyda mudiadau eraill i gefnogi pobl 
i ddysgu medrau defnyddio cyfrifiaduron a’r 
rhyngrwyd.

 ▪ gwella’r pethau rydyn ni’n eu gwneud yn 
barod ar y rhyngrwyd i gael mwy o bobl i 
gymryd rhan.
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7
Rydyn ni’n chwarae rhan fawr mewn dangos 
Cymru i’r byd. A hefyd mewn helpu pobl yng 
Nghymru ddysgu mwy am y byd. 

Mae arnon ni eisiau:

 ▪ gweithio gyda phobl o wledydd eraill sydd 
bellach yn byw yng Nghymru.

 ▪ gweithio gyda gwledydd eraill i ddysgu mwy 
am wahanol ddiwylliannau. A’u dysgu nhw 
am bethau sy’n ymwneud â Chymru.

 ▪ Dathlu gwahanol ddiwylliannau a chroesawu 
pob diwylliant. Cynnal digwyddiadau i 
ddathlu gwahanol gymunedau. Fel Diwali a’r 
Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.  

 ▪ Helpu i gysylltu pobl ar draws y byd, yn y 
cnawd ac ar y rhyngrwyd. Arwain y math 
yma o waith ar draws y byd. 

Nod 7: Gweithio gyda gwledydd 
eraill ar draws y byd
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Helpwch ni trwy ateb y cwestiynau yn ein 
harolwg sy’n cael ei alw’n: Amgueddfa Cymru 
- Beth rydych chi’n feddwl o’n cynllun?

Gallwch gael gafael arno ar ein gwefan yma: 
amgueddfa.cymru/eichllais

Bydd eich atebion yn ein helpu i wneud yn siŵr 
bod pawb yn berchen ar yr amgueddfa. Os 
oes arnoch chi angen mwy o wybodaeth neu 
gefnogaeth, gallwch gysylltu â ni ar: 

Beth sy’n digwydd nesaf?
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E-bost: amgueddfacymru2030@
amgueddfacymru.ac.uk 

Post:  Tîm Strategaeth
  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  Parc Cathays, CF10 3NP

Twitter: @AmgueddfaCymru 

Facebook: Amgueddfa Cymru 

Instagram: museumwales

#AmgueddfaCymru #DweudEichDweud
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Geiriau anodd

Amgylchedd

Yr amgylchedd yw’r lle rydyn ni’n byw. Mae’n cynnwys y tir, y 
môr, yr aer a phopeth sy’n byw arnyn nhw ac ynddyn nhw. Er 
enghraifft: planhigion, anifeiliaid a physgod.


