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Ein bwriad yw gwneud yr Amgueddfa yn hygyrch i bobl ifanc. Meddyliwch am yr Amgueddfa fel bocs 
o offer y gallwch chi ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau, i ffilmio fideo cerddoriaeth, cynnal noson 
farddoniaeth neu sioe ffasiwn, a llawer mwy. 

Bwriad y ffurflen hon yw helpu’r Amgueddfa a phobl ifanc rhwng 16-25 oed i weithio gyda’i gilydd i 
wireddu syniadau newydd. Os oes gennych syniad ar gyfer project gydag unrhyw un o’n 7 amgueddfa 
genedlaethol, defnyddiwch y ddogfen hon i gysylltu a byddwn yn dod nôl atoch chi cyn gynted â 
phosib. 

Byddwch yn ymwybodol fod gwaith yr amgueddfa’n cael ei raglennu ymhell o flaen llaw, felly rhowch 
ddigon o amser i chi eich hun wrth gynllunio’r project. Mae sawl adran yn rhan o wireddu hyn, megis 
ein hadran gyfathrebu, ein gwasanaethau casgliadau, cadwraethwyr a mwy. 

Byddwn yn gweithio gyda chi i’ch cysylltu â staff perthnasol a phobl ifanc er mwyn dod â’ch 
gweledigaeth yn fyw, ond mae’n bwysig eich bod yn deall nad oes gennym fynediad at adnoddau 
diddiwedd, ac y bydd angen i ni weithio gyda’n gilydd i ddatblygu cynllun cyraeddadwy. 

Edrychwn ymlaen i glywed wrthoch!

Teitl posib

Disgrifiad o’r hyn yr hoffech chi ei wneud

Dolenni i gael mwy o wybodaeth (y we, cyfryngau cymdeithasol)

Dyddiadau a gynigir

Maint y digwyddiad/gweithgaredd a gynigir

Iaith y digwyddiad/gweithgaredd a gynigir

Cymraeg Dwyieithog Arall (esboniwch):Saesneg
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Pwy yw eich cynulleidfa darged?

Beth fydd pobl yn mwynhau, dysgu a chofio o’ch digwyddiad?
Pa effaith fydd hyn yn ei gael ar bobl a chymunedau? 

Oes gyda chi adnoddau ariannol ar gyfer eich project?  
Os oes, beth yw eich cyllideb a phwy sy’n eich noddi? 

Sylwadau a chwestiynau ychwanegol

Lleoliad: Cadarnhewch ymhle yr hoffech chi i’r project ddigwydd (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion

Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre

Canolfan Gasgliadau Genedlaethol, Nantgarw

Digwyddiad Digidol     

Arall (esboniwch)
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Cyfeiriad a chod-post:

Oedran ar dy ben-blwydd diwethaf:

Rhif ffôn cartref:

Gwefan / sianel YouTube / proffil ar-lein cyhoeddus os oes gen ti un:

Enw llawn: Dyddiad:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn symudol:

Amdanoch chi

Yma yn Amgueddfa Cymru rydyn ni’n cymryd dy breifatrwydd o ddifrif. Byddwn yn defnyddio dy 
wybodaeth bersonol er mwyn cysylltu parthed dy gynnig yn unig.

Bydd unrhyw ddata sy’n cael ei storio parthed y dull recriwtio ac unrhyw ddata cyfle cyfartal yn ddienw.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd llawn ar ein gwefan neu fel arall gellir ffonio (029) 2057 3002 i gael copi 
wedi’i argraffu.

Dychwela’r ffurflen hon at: 

Karen Jenkins – Adran Ymgysylltu Cymunedol,  
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd,  
Parc Cathays,  
Caerdydd  
CF10 3NP

neu bloedd.ac@amgueddfacymru.ac.uk
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