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Cyflwyniad 

Mae Amgueddfa Cymru yn deulu o saith amgueddfa a chanolfan gasgliadau ar draws 

Cymru, bob un yn canolbwyntio ar wahanol agweddau o’n hanes cyfoethog ac amrywiol. 

Rydym yn credu’n gryf y dylai pawb yng Nghymru allu cyfranogi yn ein hamgueddfeydd a’u 

mwynhau. Mae mewnbwn helaeth gan gymunedau amrywiol dros Gymru wedi bod yn 

allweddol i ddatblygiad ein Strategaeth Ddeng Mlynedd, sydd i’w lansio yn ystod yr haf 2021. 

Mae un o chwe Amcan y strategaeth yn datgan ein hymrwymiad i “Sicrhau y caiff pawb eu 

cynrychioli”. 

Fel cyflogwr, rydym yn cydnabod y byddwn, wrth ymateb i anghenion ein staff, 

gwirfoddolwyr, ymwelwyr a rhanddeiliaid, yn helpu i lywio gwasanaethau sy’n diwallu 

anghenion pawb a denu gweithlu sy’n cynrychioli pob cymuned yng Nghymru. Mae hyn oll 

yn rhan allweddol o gyflawni ein Gweledigaeth o “Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau”. 

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn amlinellu ein penderfyniad i gynyddu 

cydraddoldeb, cael gwared â gwahaniaethu a hyrwyddo perthynas dda rhwng pobl sy’n 

rhannu nodwedd warchodedig a phobl sydd ddim, o fewn cyd-destun deddfwriaeth 

ryngwladol, e.e. Erthygl 22 o Ddatganiad Cyffredinol Hawliau Dynol a Cyfamod Rhyngwladol 

ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol a sawl strategaeth drawsnewidiol a sbardunau polisi sy’n 

benodol i Gymru, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac 

adroddiad A yw Cymru’n Decach (2018) y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 

Ysgrifennwyd y Cynllun yng nghyd-destun yr argyfwng cymdeithasol ac economaidd 

cythryblus sydd ohoni ar hyn o bryd. Mae COVID-19 wedi dwysáu anghydraddoldebau sydd 

eisoes yn bodoli, tra bod y mudiad Mae Bywydau Du o Bwys wedi sbarduno llawer o 

sefydliadau, gan gynnwys Amgueddfa Cymru, i ystyried eu rôl wrth frwydro yn erbyn hiliaeth 

ac anghydraddoldebau eraill. 

Mewn ymateb uniongyrchol i argymhellion a wnaed gan yr adroddiad ‘A yw Cymru’n Decach’ 

(Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2018) ar gyfer cydweithio mwy effeithiol ar 

draws cyrff cyhoeddus yng Nghymru, mae Amgueddfa Cymru wedi cydweithio â nifer o gyrff 

cyhoeddus eraill dros Gymru i ddatblygu cyfres o amcanion cydraddoldeb lefel uchel yn rhan 

o Bartneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru. Mae holl aelodau’r bartneriaeth wedi 

ymrwymo i gydweithio er mwyn gyflawni’r amcanion a gwireddu eu bwriad gyda’u Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion sefydliadol eu hunain. 

Yn ogystal â lansio ein Strategaeth Ddeng Mlynedd yn nes ymlaen eleni, byddwn yn adolygu 

ein hamcanion i sicrhau eu bod yn cyfateb â’n hamcanion, gan osod amcanion ar gyfer y 

tymor hirach ar gyfer 2022 ymlaen. Bydd hyn yn sicrhau bod ein Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol a’n Hamcanion ar y trywydd cywir i sbarduno newid a chyfrannu at greu Cymru 

sy’n fwy cyfartal.  

Yn olaf, rydym yn benderfynol i fynd tu hwnt i ofynion cydymffurfiaeth wrth roi ein Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol ar waith, a bod yn arweinydd yn y maes, yn ein rôl fel cyflogwr sy’n 

esiampl ac yn ein gwaith gyda’r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu yng 

Nghymru, drwy wneud diwylliant yn hygyrch ac yn berthnasol i bawb. 
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Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-2022 

Cyd-destun Polisi i ddatblygiad y Cynllun 

Mae Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a amlinellwyd yn Rheoliadau Deddf 

Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) yn gofyn i gyrff cyhoeddus gyhoeddi 

eu hamcanion cydraddoldeb o leiaf unwaith bob pedair blynedd.  

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn gosod Dyletswyddau’r Sector Cyhoeddus sy’n berthnasol i 

Amgueddfa Cymru fel corff cyhoeddus. Wrth wneud penderfyniadau a darparu 

gwasanaethau, rhaid i ni ystyried y canlynol: 

• Cael gwared â gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir 

gan neu o dan y Ddeddf.  

• Cynyddu cyfleoedd cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a 

phobl sydd ddim;  

• Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig a phobl 

sydd ddim.  

• Wrth gyfeirio at y term cyfreithiol ‘nodweddion gwarchodedig’, mae hi yn erbyn y 

gyfraith i wahaniaethu, aflonyddu a neu erlid rhywun ar sail y nodweddion canlynol: 

• Oed 

• Anabledd  

• Rhywedd  

• Beichiogrwydd a mamolaeth 

• Priodas a phartneriaeth sifil 

• Hil  

• Crefydd neu gred  

• Cyfeiriadedd rhywiol.  

Yn ogystal â’r ddyletswydd hon, mae’r gyfraith ryngwladol yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff 

cyhoeddus ac awdurdodau warchod a hyrwyddo’r hawliau hyn a sicrhau mynediad 

gweithredol a chyfartal i gyfranogiad ym mhob ffurf o ddiwylliant. 

Mae Erthygl 22 o Ddatganiad Cyffredinol Hawliau Dynol yn datgan, ‘Y mae gan bawb 

[...]hawliau [...] cymdeithasol a diwylliannol sy'n anhepgorol i'w hurddas ac i ddatblygiad 

rhydd eu personoliaeth’. Mae Erthygl 27 yn datgan, ‘Y mae gan bawb yr hawl i gymryd rhan 

ym mywyd diwylliannol eu cymdeithas.’  

Mae Erthygl 27 y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol yn datgan, ‘Mae gan 

leiafrifoedd yr hawl i fwynhau eu diwylliant eu hunain…’ 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn, sy’n diffinio sawl hawl cwbl berthnasol, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud 

â pheidio â chaniatáu gwahaniaethu, rhyddid i feddwl, cydwybod a chrefydd, grwpiau 

lleiafrifol a brodorol, a chwarae a gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol. 

Yn ogystal â’r ddyletswydd hon, mae llawer o strategaethau trawsnewidiol a 

sbardunau polisi wedi llywio datblygiad ein hamcanion strategol, bob un ohonynt yn 

canolbwyntio ar greu Cymru sy’n fwy cyfartal, teg ac iach. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/childrens-rights/united-nations-convention-of-the-rights-of-the-child
https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/childrens-rights/united-nations-convention-of-the-rights-of-the-child


• Adroddiad ‘A yw Cymru’n Decach’ (2018) y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

• Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru 2020-2024  

• Dyletswydd Economaidd-gymdeithasol Cymru  

 

Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru 

Yn unol ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) a Llywodraeth 

Cymru, mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn cynrychioli cyfle i gyrff y 

sector cyhoeddus yng Nghymru i gydweithio i gydnabod, a gyda’i gilydd, cael effaith 

cadarnhaol yn erbyn yr heriau a osodwyd yn yr Adroddiad ‘A yw Cymru’n Decach’ 2018. 

Roedd sawl corff cyhoeddus, gan gynnwys Amgueddfa Cymru, yn awyddus i gydweithio i 

gytuno ar amcanion ar y cyd er mwyn mabwysiadu dull cydweithredol, gan gynnwys rhannu 

adnoddau, dealltwriaeth ac arbenigedd. Mae’r dull hwn yn hyrwyddo gweithio’n gallach ac yn 

creu capasiti ar gyfer ehangu ymgysylltu â rhanddeiliaid a chymunedau. Gall dod ynghyd 

dros amcanion a rennir arwain at gydweithio a rhannu arfer da pellach yn y dyfodol, gan 

hyrwyddo effaith gwell dros y sector cyhoeddus a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a 

chyfrannu’n sylweddol at fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a’r ‘agenda atal’. 

Mae’r cydweithio hwn yn adlewyrchu egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) a bydd yn cyfrannu’n uniongyrchol at yr amcan llesiant ‘Cymru sy’n fwy cyfartal’. 

Drwy waith y bartneriaeth, caiff yr egwyddor datblygu cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio eu 

rhoi ar waith a’u profi. 

Mae’r Bartneriaeth wedi datblygu cyfres o amcanion cydraddoldeb strategol lefel uchel ar 

gyfer 2021-2025, gyda’r disgwyl y bydd pob partner yn ymrwymo i gydweithio er mwyn 

cyflawni amcanion a rennir a gwireddu eu bwriad gyda’u Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac 

Amcanion sefydliadol eu hunain. Lansiwyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Bartneriaeth ar 

1 Ebrill 2021, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru (Atodiad 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Y Sbardunau Cymdeithasol ac Economaidd sy’n llywio ein Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol 

Rydym wedi profi digwyddiadau digyffelyb ers mis Mawrth 2020, sydd wedi llywio ein 

meddyliau ac adnewyddu ein dealltwriaeth o anghydraddoldebau sydd wedi hen wreiddio yn 

y gymdeithas: 

a) COVID-19  

Gan ystyried yr effaith anghyfartal y mae’r pandemig wedi’i chael ar grwpiau penodol o bobl, 

mae rhesymau clir dros ystyried a chefnogi’r grwpiau hyn sy’n profi anghydraddoldebau 

iechyd. Mae lles ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr wedi bod yn hollbwysig yn ystod y 

cyfnod hwn, ac mae ein hymrwymiad i gefnogi iechyd a lles ein staff a’n gwirfoddolwyr wrth 

iddynt ddychwelyd i’n hamgueddfeydd yn raddol wedi’i ymgorffori yn ein hamcanion.  

Mae ymchwil yn dangos bod bron i 700,000 yn fwy o bobl yn y DU bellach yn byw mewn 

tlodi o ganlyniad i’r pandemig, sydd wedi dwysáu anghydraddoldebau mwy fyth (Legatum 

Institute Research, Tachwedd 2020). Mae angen ymateb i’r sefyllfa hon ar frys, ac mae 

Amgueddfa Cymru wedi ymrwymo i gael gwared â rhwystrau i ddiwylliant a gwaith i’r rheiny 

sy’n profi anghydraddoldebau o ganlyniad i fyw mewn tlodi.  

b) Mae Bywydau Du o Bwys 

Mae mudiad Mae Bywydau Du o Bwys wedi gwneud i lawer o sefydliadau ystyried eu rôl o 

ddifri wrth frwydro yn erbyn hiliaeth. Rydym yn deall yn well y rôl y mae Amgueddfa Cymru, 

fel sefydliad wedi’i wreiddio yn hanesyddol mewn braint pobl wyn, wedi chwarae wrth gynnal 

hiliaeth systematig.  

Mae casgliadau amgueddfeydd yn aml wedi’u gwreiddio mewn trefedigaethu a hiliaeth. Nid 

yw Amgueddfa Cymru yn eithriad.  

Mae taith hir o’n blaenau, ond ar y cyd â’n partneriaid cymunedol a phobl ifanc, rydym wedi 

bod a byddwn yn parhau i gynyddu amrywiaeth o fewn ein casgliadau, yn cynyddu 

cynrychiolaeth, ac yn cyfrannu at sgyrsiau sy’n tynnu sylw at ddad-drefedigaethu, 

anghyfartaledd a hiliaeth. Mae’r ymrwymiad yn rhan greiddiol o’n hamcanion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyflwyno ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2021-2022 

Gweithiodd grŵp o staff ar draws y sefydliad gyda’i gilydd er mwyn datblygu ein hamcanion. 

Mae pob amcan cydraddoldeb strategol yn cynnwys camau gweithredu lefel uchel sy’n 

ffurfio ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol (Atodiad 2) ac yn nodi’r ddeddfwriaeth allweddol a 

sbardunau a gefnogir gan bob un.  

Er mwyn gwireddu ein cynllun cydraddoldeb strategol, bydd y grŵp gwaith yn parhau er 

mwyn mesur cynnydd y sefydliad yn erbyn ei amcanion drwy’r cyfnod hwn, a bydd yn adrodd 

ar gynnydd, yn unol â’n gofynion adrodd mewnol ac allanol. Byddwn yn cynnal proses 

ymgynghori ehangach yn ystod y cyfnod hwn er mwyn llywio ein hamcanion cydraddoldeb ar 

gyfer y tymor hirach (2022-2026). 

Rydym yn mabwysiadu dull croestoriadol wrth ddelio â chydraddoldebau. Rydym yn 

cydnabod ac yn deall nad un nodwedd yn unig sydd gan unigolion, a gall natur rhyng-

gysylltiedig y nodweddion niferus hyn (a elwir yn rhyngblethedd), gyfuno er mwyn creu 

dulliau unigryw o wahaniaethu, rhwystrau a phrofiadau i bobl.  

Hoffem ddiolch i chi am gymryd yr amser i ddarllen am ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, 

a chroesawn unrhyw sylwadau neu gwestiynau ar unrhyw agwedd o’r strategaeth a’r cynllun. 

Os hoffech chi gopi o’r cyhoeddiad hwn wedi’i argraffu neu mewn fformat amgen (print bras 

Braille, sain, Iaith Arwyddion Prydain a/neu ieithoedd/Hawdd ei Ddarllen), cysylltwch â ni gan 

ddefnyddio’r manylion isod: 

 

Kristina Enticott: Rheolwr Adnoddau Dynol: Kristina Enticott@museumwales.ac.uk 

 

 

 

 

 


