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Ers 1907 mae Amgueddfa Cymru 
wedi bod yn geidwaid treftadaeth, 
a chasgliadau celf a hanes natur 
Cymru, ac yn credu’n gryf y gall 
amgueddfeydd newid bywydau. Ein 
nod yw ysbrydoli pobl drwy gyfrwng 
ein hamgueddfeydd, ein casgliadau 
a’n gwaith allestyn. Fel elusen rydym 
yn ddibynnol ar gefnogaeth hael 
unigolion, ac mae cymynroddion 
wedi ein galluogi i adnewyddu 
orielau, caffael gweithiau o bwys 
rhyngwladol, ac ariannu ymchwil 
ym maes archaeoleg, daeareg a’r 
gwyddorau naturiol. Mae gofal a 
chadwraeth yn ein mêr.

Braint yw derbyn cymynroddion 
ein cymrodyr i’n gofal a chadw 
eu trysorau a’u gwerthoedd i’r 
genhedlaeth i ddod.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae 
cymynroddion wedi ein cynorthwyo i:

• Gaffael Henry Knight o Landudwg 
a’i dri phlentyn ar gyfer y genedl – 
gwaith o bwys gan Johann Zoffany

 

• Addysgu a chysylltu â phobl 
o bob oed drwy gyfrwng 
arddangosfeydd, arddangosiadau

 a rhaglenni addysg newydd 
 a dyfeisgar

• Caffael gwrthrychau a gweithiau 
celf sy’n ein helpu i adrodd hanes 
Cymru a’i phobl



Gwneud ewyllys yw’r unig ffordd o 
sicrhau cynhaliaeth i’ch anwyliaid 
wedi i chi eu gadael. 

Yn gyntaf, rhaid i chi sicrhau y bydd 
eich teulu a’ch ffrindiau’n derbyn yr 
hyn y byddech am iddynt ei gael. 
Wedyn, gallwch ystyried gadael cyfran 
o’ch ystâd er mwyn ein cynorthwyo ni 
i gadw eich treftadaeth genedlaethol 
ar gyfer y dyfodol. Yn aml iawn yn 
ystod ein bywydau, ni allwn fod mor 
hael ag y dymunwn wrth ein hoff 
elusennau oherwydd cyfyngiadau 
ariannol anorfod, neu bod arian 
ynghlwm yn ein cartrefi. Gall eich 
cyfreithiwr esbonio sut i gynnwys 
cymynrodd yn eich ewyllys.

Rhowch wybod i ni os ydych chi wedi, 
neu yn bwriadu cynnwys cymynrodd 
i Amgueddfa Cymru yn eich ewyllys. 
Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio i’r 
hirdymor, ac i weld llwyddiant ein 
marchnata. Mae dirfawr angen mwy o 
bobl i gefnogi’r Amgueddfa yn y modd 
hwn a gallwch helpu drwy roi gwybod 
eich bod wedi ein cefnogi.

Mae pob rhodd, boed fach neu fawr, 
yn gwneud byd o wahaniaeth ac yn 
cyfrannu at ein nod o Ysbrydoli Pobl, 
Newid Bywydau. Fe weithiwn drwy 
gyfrwng ein saith amgueddfa ledled 
Cymru i ysbrydoli pobl i ddarganfod, 
mwynhau a dysgu’n ddwyieithog, ac 
i gefnogi arddangosfeydd arbennig a 
darparu rhaglenni addysg, ymchwil a 
chadwraeth dyfeisgar.

Diolch i gefnogaeth barhaus aelodau’r 
cyhoedd y mae’r Amgueddfa’n 
parhau i ffynnu.

Bydd cymynrodd yn golygu bod eich 
cymorth yn parhau am byth, heb orfod 
talu treth. Gall gynorthwyo eich teulu 
hyd yn oed drwy ostwng unrhyw filiau 
treth etifeddu a allai godi yn dilyn eich 
marwolaeth. Mae cymynrodd i elusen 
gofrestredig yn rhydd o Dreth Etifeddu. 
Gallwch gefnogi elusen fu’n agos at 
eich calon erioed yn hytrach na gadael 
i’ch cynilon fynd i’r wladwriaeth.



Mathau o Roddion 

Cymynrodd ariannol:

Rhodd o swm penodol.

Cymynrodd gweddillol: 

Gweddill yr ystâd neu ganran ohoni. 
Y gweddill yw’r hyn sydd ar ôl wedi 
unrhyw daliadau eraill e.e. i deulu
a ffrindiau. 

Cymynrodd penodol:

Rhodd o eiddo penodol, e.e. gwaith 
celf, celfi neu gyfranddaliadau.

Cymynrodd atchweliadol:

Mae buddion eich ystâd yn aros 
gyda’r person a enwir, cyn dod yn 
rhodd i’r elusen ar ddiwedd
eu bywyd.

Cofiwch mai ewyllys yw’r dull gorau 
o ddangos pwy sy’n bwysig i chi ac 
o gynorthwyo i gadw treftadaeth 
Cymru drwy Amgueddfa Cymru.

Mae nifer sy’n rhoi eu cefnogaeth i ni 
yn cael y cyfle i ymweld yn arbennig 
â’n hamgueddfeydd, gan gyfarfod y 
curaduron a gweld tu ôl i’r llenni yn 
eu hoff ran o’r casgliad. 

Os ydych chi wedi cynnwys 
Amgueddfa Cymru yn eich ewyllys ac 
am weld ein gwaith â’ch llygaid eich 
hunain, cysylltwch â’r Adran Datblygu 
i drefnu ymweliad. (Manylion cyswllt 
ar y ffurflen ernes).

Wedi i chi ofalu am eich teulu a’ch 
ffrindiau yn eich ewyllys, gofynnwn 
i chi ystyried gadael gweddill eich 
ystâd, neu ganran ohoni, 
i Amgueddfa Cymru.

Gall eich cyfreithiwr esbonio 
sut i gynnwys cymynrodd yn 
eich Ewyllys, proses hawdd a 
threth-effeithiol. Wrth drefnu 
gyda’ch cyfreithiwr i gynnwys 
rhodd i’r Amgueddfa (gallwch 
gynnwys y ddogfen hon er mwyn 
iddynt weld yr awgrymiadau 
geirio sydd ynghlwm).



Sut i roi ernes

Siarad â Chyfreithiwr

Gall y geiriau canlynol fod o gymorth i’ch cyfreithiwr, ar gyfer ewyllys newydd
neu fel atodiad i ewyllys bresennol.

Yr wyf yn rhoi’r canlynol i Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP, 
Rhif Elusen Gofrestredig 525774, naill ai: 

A  canran ......………....................... (rhowch fanylion) o weddill fy ystâd at ei dibenion 
cyffredinol, neu, 

B  swm o £ ……………………....... at ei dibenion cyffredinol.

Os ydych yn berchen ar eitem y credwch ei bod o bwys cenedlaethol, gallwch 
ddewis ei gadael i’r Amgueddfa mewn cymynrodd penodol. Gall hyn fod yn 
dreth-effeithiol hefyd, ond gwiriwch gyda’r Adran Datblygu wrth lunio eich 
ewyllys i weld os gall Amgueddfa Cymru dderbyn yr eitem a gofalu amdani yn
ôl eich dymuniad.

Sut hoffech chi gadw mewn cysylltiad?

Os ydych chi wedi cynnwys cymynrodd i Amgueddfa Cymru yn eich ewyllys yn 
barod, gallwn gadw mewn cysylltiad â chi os dymunwch. Gall hefyd fod o fudd i’n 
cynlluniau at y dyfodol i wybod am eich cefnogaeth, ond gallwch aros yn ddienw 
os dymunwch.

      – Rwyf wedi cynnwys Amgueddfa Cymru yn fy ewyllys

      – Rwyf yn bwriadu ychwanegu cymynrodd i’m hewyllys

      – Rwyf am drafod rhoi cymynrodd a sut y caiff ei defnyddio

Eich manylion

Enw …………………………………………...........................................................................

Cyfeiriad ………………………………………………………………………………………...................................

………………………………………………… Cod post ...............................................................

Dychwelwch at y Swyddfa Datblygu, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, 
Caerdydd, CF10 3NP, Rhif ffôn (029) 2057 3184

Diogelu Data: Caiff y wybodaeth a roddwch ei defnyddio gan Amgueddfa Cymru 
yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Cysylltwch â’r Adran Datblygu drwy’r manylion 
uchod os ydych am gyfyngu ar y wybodaeth a dderbyniwch am yr Amgueddfa.



Marchnata uniongyrchol gan y tîm Codi Arian 

Gyda’ch caniatâd, byddwn yn cysylltu â chi i roi’r newyddion diweddaraf am ein 
cynnydd ac i ofyn am roddion neu gefnogaeth arall. Weithiau byddwn yn cynnwys 
gwybodaeth gan sefydliadau partner.

Os nad ydych am barhau i dderbyn gwybodaeth neu i newid y modd y byddwn 
yn cysylltu â chi, cysylltwch â’r Tîm Datblygu drwy ffonio (029) 2057 3184 neu 
e-bostio datblygu@amgueddfacymru.ac.uk.

Ni fyddwn yn gwerthu neu yn rhannu eich manylion personol â thrydydd parti 
at ddibenion marchnata, ond byddwn weithiau yn contractio â thrydydd parti i 
ddarparu gwasanaethau ar ein rhan. Pan fyddwn yn cynnal digwyddiad ar y cyd â 
sefydliad arall a enwir gall eich manylion gael eu rhannu â’r sefydliad hwnnw.

Sicrhau bod cyfathrebu yn berthnasol

I sicrhau bod cyfathrebu yn berthnasol ac amserol, ac i ddarparu profiad gwell i’n 
cefnogwyr, gallwn ddiweddaru gwybodaeth ar ein bas data am y digwyddiadau 
y gwnaethoch eu mynychu yn y gorffennol er mwyn darparu gwybodaeth am 
ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd fydd o ddiddordeb i chi yn y dyfodol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut yr ydym yn defnyddio eich data, 
gallwch gysylltu ag, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP neu 
e-bostio dpo@amgueddfacymru.ac.uk. 

Byddwn yn diweddaru’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn o dro i dro i sicrhau ei fod 
yn gyfredol ac yn adlewyrchu’n gywir sut a pham yr ydym yn defnyddio eich data. 
Bydd fersiwn gyfredol yr Hysbysiad Preifatrwydd ar gael ar ein gwefan drwy’r amser.
Diweddarwyd yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn ar 14 Mai 2018.

Ein cyswllt â chi                          

Mae Tîm Datblygu yn cefnogi datblygiad projectau a gweithgareddau yn yr 
Amgueddfa.  Rydym yn trefnu digwyddiadau, codi arian, a chysylltu â’n cefnogwyr 
i’w hysbysu am gyfleoedd i gyfrannu. Rhowch wybod i ni sut yr hoffech chi i ni 
ddefnyddio eich data i gysylltu â chi.

Rwyf yn caniatáu i’m data gael ei ddefnyddio i:

      Gysylltu â mi am ddigwyddiadau ac agoriad arddangosfeydd 

      Gysylltu â mi am ddulliau o gefnogi’r Amgueddfa

      Gysylltu â mi gyda’r diweddaraf am ddatblygiadau a phrojectau yr 
      wyf wedi eu cefnogi
  
Am wybodaeth ar sut y byddwn yn diogelu a pharchu eich data, darllenwch yr 
Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan neu cysylltwch â ni.  

Gallwch dynnu eich enw o’n rhestr bost unrhyw bryd. Cysylltwch â ni os hoffech 
chi newid unrhyw beth am y modd yr ydym yn cysylltu â chi.

Rwyf yn caniatáu i chi gysylltu â mi drwy

      E-bost         Llythyr         Ffôn         Ffôn symudol         Neges destun    

Dyddiad heddiw:  ................/................/................


