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Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gallu dangos ffigurau 
ymwelwyr uwch nag erioed, amgueddfeydd arobryn, cynnydd 
mewn incwm sy’n cael ei gynhyrchu gennym ni ein hunain, 
arddangosfeydd, digwyddiadau a rhaglenni ysbrydoledig, a 
gwaith partneriaeth i gyflawni ein gweledigaeth – Ysbrydoli 
Pobl, Newid Bywydau.

Ond mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn ddigynsail yn ein 
hanes. Fel pob sefydliad arall yng Nghymru, bu’n rhaid i ni 
wynebu heriau annychmygol yn sgil pandemig COVID-19. Ar 17 
Mawrth 2020, caeodd drysau holl amgueddfeydd cenedlaethol 
Cymru, ac maent wedi gorfod aros ar gau i raddau helaeth. 
Dros nos, fe gollon ni gysylltiad personol gydag ymwelwyr, staff, 
gwirfoddolwyr, partneriaid a rhanddeiliaid.

Heddiw, mae Amgueddfa Cymru yma i helpu pobl a chymunedau yng 
Nghymru i gael bywyd gwell a mwy cyfoethog yn ddiwylliannol, i ddiogelu 
ein hamgylchedd naturiol, i gefnogi pobl hen ac ifanc i ddysgu ac i gynnal a 
meithrin ein cysylltiadau gyda phobl yn Ewrop a gweddill y byd. Rydym yn 
sicrhau fod gwasanaethau digidol yn ganolog i’n gwaith, fel y gallwn gysylltu 
â chymunedau mewn ffyrdd newydd a chyffrous. Fel elusen, rydym angen 
ein cefnogwyr yn fwy nag erioed. Rydym hefyd yn ddiolchgar am gymorth 
parhaus ein partneriaid a rhanddeiliaid, sy’n ein galluogi i gefnogi pobl 
Cymru a gofalu am y casgliadau cenedlaethol yn ystod y cyfnod hwn.
 
Gydol y flwyddyn, ein prif gyfrifoldeb oedd diogelwch staff a’r cyhoedd, 
yn ogystal â diogelu a gofalu am y casgliadau cenedlaethol a’r adeiladau. 
Dangoswyd hyn mewn llawer o ffyrdd, a hoffem nodi’r flwyddyn eithriadol 
hon drwy rannu rhai o’r llwyddiannau, myfyrdodau ac uchafbwyntiau hyn 
â chi.

Bydd ein hamgueddfeydd a’n casgliadau’n adnodd pwysig 
ar gyfer gwelliant ac adferiad y genedl, yn 2021 a thu hwnt. 
Eleni, byddwn yn lansio ein brand newydd a’n Strategaeth 10 
Mlynedd hefyd, wrth i ni edrych ymlaen at sut y gallwn wneud 
Cymru’n lle gwell i dyfu, byw a gweithio. Mae gan bawb yng 
Nghymru hawl ddynol sylfaenol i gymryd rhan ym mywyd 
diwylliannol y genedl, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi 
wrth i ni wneud Amgueddfa Cymru’n fwy hygyrch, yn ffisegol 
a digidol.
 
Er ein bod am anghofio llawer am y flwyddyn ddiwethaf, 
rydym wedi dysgu llawer o bethau hefyd drwy’r heriau y 
bu’n rhaid i ni eu hwynebu, a byddwn yn defnyddio hyn wrth 
symud tua’r dyfodol. Er na wnaethon ni dorri unrhyw record 
am nifer ymwelwyr, rydym wedi llwyddo’n ddi-os i gefnogi 
miloedd o bobl mewn cymunedau ledled Cymru i ymgysylltu 
ag amgueddfeydd cenedlaethol a chasgliadau cenedlaethol. 
Rwy’n wirioneddol ddiolchgar i bawb – staff, gwirfoddolwyr, 
cefnogwyr a phartneriaid cymunedol – a wnaeth hyn yn bosibl.

Bu’n rhaid i ni wynebu rhai gwirioneddau anodd a phwysig hefyd mewn ymateb 
i fudiad Mae Bywydau Du o Bwys, ac ystyried ein dyletswydd i frwydro yn erbyn 
hiliaeth. O ganlyniad, rydym wedi datblygu dealltwriaeth well o’r cyfraniad gall 
Amgueddfa Cymru ei wneud wrth sicrhau cydraddoldeb hiliol yng Nghymru. 
Gyda’n partneriaid cymunedol a phobl ifanc, rydym wedi bod yn ehangu ein 
casgliadau, yn cynyddu cynrychiolaeth ac yn cyfrannu at sgyrsiau sy’n rhoi sylw i 
ddadwladychu, anghydraddoldeb a hiliaeth. Mae yna lawer o waith i’w wneud.

Ar lefel bersonol, hoffwn ddiolch i’n staff am eu hymateb 
gwych i’r heriau y bu’n rhaid i ni eu hwynebu eleni. Maent wedi 
addasu’n llwyddiannus i ffyrdd newydd o weithio ac wedi cadw’r 
amgueddfeydd cenedlaethol yn ddiogel ac yn weithredol. Boed 
yn gofalu am yr amgueddfeydd a’r casgliadau cenedlaethol, 
ein galluogi ni i weithio o bell a ffynnu’n ddigidol, sicrhau lles 
cydweithwyr mewn cyfnod o adfyd neu sicrhau ein bod yn gallu 
parhau i weithredu’n effeithiol, yn erbyn pob disgwyl, mae pob 
cydweithwyr wedi bod yn allweddol yn sicrhau bod Amgueddfa 
Cymru’n gallu parhau i lwyddo, nawr ac yn y dyfodol.
 

Bob blwyddyn, mae Amgueddfa Cymru’n 
cyhoeddi adolygiad blynyddol fel crynodeb o’n 
cyflawniadau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Cyflwyniad
David Anderson
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru
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Ym mis Mai 2020 fe lansion 
ni Casglu Covid, apêl 
gyhoeddus a phroject 
arsylwi digidol torfol i 
gasglu profiadau pobl sy’n 
byw yng Nghymru yn ystod 
y pandemig.

Casglu Covid

Ers hynny rydym wedi creu cof cenedlaethol pwysig 
a chofnod o’r pandemig, gyda chymorth ein 
cefnogwyr a’n staff.

Mae gan Amgueddfa Cymru hanes profedig o gadw cof cenedlaethol Cymru, 
gan gydnabod bod bywyd pob unigolyn yn cyfrif. Fel rhan o Casglu Covid, 
fe lansion ni holiadur torfol, gan wahodd ymatebion gan amrywiaeth o 
unigolion, cymunedau a sefydliadau ledled Cymru i gofnodi eu profiadau 
o flwyddyn y pandemig, gyda gwrthrychau cysylltiedig. Dyma stori heddiw, 
wedi’i chofnodi fel profiadau byw pawb yng Nghymru, ond mae hefyd yn 
gofnod gyda thystiolaeth a fydd yn cael ei gadw i genedlaethau’r dyfodol.

Derbyniwyd hanesion emosiynol iawn am golled a thrawma, gorbryder ac 
unigrwydd, a straeon o gydnerthedd a charedigrwydd cymunedau, ac rydym 
yn ddiolchgar i bawb a neilltuodd amser i rannu eu straeon.
 
‘Dwi’n meddwl ein bod ni wedi dod i nabod ein cymdogion yn 
ystod y cyfnod hwn, helpu eraill, rhoi amser i wrando ar bryderon 
pobl eraill, gwybod na fydd hyn yn para am byth, a gobeithio bod 
yn bobl well yn y tymor hir.’

Dette, Caerffili 

‘Mae yna dristwch drwy hyn i gyd. Dwi’n crïo bron bob dydd 
wrth wylio’r newyddion, rhaglenni teledu, neu weld lluniau o 
lawer o bobl mewn bwyty neu dafarn… Weithiau dwi’n meddwl 
falle y daw rhyw dda ohono. Mae yna fwy o adar yn canu, does 
dim awyrennau yn yr awyr, mae’r aer yn fwy ffres. Efallai nad yw 
dosbarthiadau ysgol llai yn beth gwael. Ond yna dwi’n cofio faint 
sydd wedi marw. Ydych chi’n cofio’r adeg pan roedden ni’n cael 
cyffwrdd a chofleidio ein gilydd? Mae’n teimlo fel oes arall.’

Maria, Caerdydd 
 
‘Gweddwon yw fy nghymdogion gan fwyaf, fel fi, a dwi’n gallu 
eu ffonio. Mae wedi bod mor braf gweld pawb a chodi llaw arnyn 
nhw wrth glapio bob nos Iau i’r GIG. Mae teuluoedd eraill gerllaw 
wedi cynnig cymorth gyda siopa ac ati. Mae pawb wedi bod yn 
garedig.’

Margaret, Sir Ddinbych

Ymateb i Fudiad Mae Pobl Ddu o Bwys, 
ac Ail-fframio Picton

Gan weithio gyda chymunedau ledled Cymru, mae gennym gyfraniad 
pwysig i’w wneud i gyflawni’r nod hwn ac rydym wedi ymuno â Dim 
Hiliaeth Cymru ac eraill i ymrwymo’n gyhoeddus i sefyll yn erbyn 
hiliaeth o bob math.

Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, gan weithio gyda Rhwydwaith Arweinwyr 
Ifanc y Panel Cynghori Is-Sahara, gwahoddwyd artistiaid i’n helpu ni i 
ail-fframio naratif trefedigaethol y portread o’r Is-gadfridog Thomas Picton, 
sy’n cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar hyn o 
bryd. Mae Picton yn ffigwr dadleuol. 

Arferai gael ei ystyried yn arwr cyhoeddus ond nawr mae’r 
un mor enwog am ei driniaeth greulon o bobl Ddu, yn 
gaethweision a phobl rydd, ac am awdurdodi arteithio pan 
roedd yn llywodraethu Trinidad.

Mae ymateb i argyfwng Mae Bywydau Du o Bwys wedi bod yn 
rhan bwysig o’n gwaith casglu hefyd. Mynychodd staff ralïau 
a gorymdeithiau Mae Bywydau Du o Bwys yn 2020, a chasglu 
placardiau a baneri. Bydd rhai o’r rhain yn cael eu cynnwys yn 
arddangosfa Ail-fframio Picton.

Dylai diwylliant fod yn hygyrch 
a pherthnasol i bawb.
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Diogelu’n 
Hamgylchedd Naturiol
Yn 2019 dyma ni’n ymuno ag eraill i ddatgan argyfwng 
hinsawdd ac ecolegol byd-eang. Rydym wedi 
ymrwymo i ddiogelu’n hamgylchedd naturiol, i wneud 
cynaliadwyedd yn greiddiol i bopeth a wnawn ac i 
ddiogelu natur i genedlaethau’r dyfodol.

Amgueddfa Cymru, Harry Powell, wedi helpu dros 2,000 o bobl i gymryd rhan 
ym mhob cwr o Gymru, gan ddarparu pum diwrnod adnabod ymarferol i’r 
cyhoedd, creu arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 
a dyfeisio gêm Guess Whorl gyda phlant yn Sain Ffagan Amgueddfa 
Werin Cymru. Ers hynny rydym wedi tynnu lluniau a rhoi cod bar DNA ar 
sbesimenau o bob cwr o’r DU ac wedi chwilio am falwod o Bontcysyllte i 
Bontypridd. 
Ym mis Gorffennaf 2020 fe wnaethon ni gynnal yr Wŷl Archaeoleg 
Ddigidol, gyda llu o sgyrsiau gan archaeolegwyr Amgueddfa Cymru yn 
trafod newid hinsawdd yng Nghymru dros y 15,000 mlynedd diwethaf.
 
Ym mis Ionawr 2021 cynhaliwyd Olion, gŵyl ddigidol yn edrych ar 
weithredu ar newid hinsawdd a’r newidiadau y gallwn eu gwneud fel 
unigolion ac fel cymdeithas i frwydro yn erbyn newid hinsawdd. Dros 
dair noson cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau yn edrych ar faterion fel adeiladu 
cynaliadwy a chreu cartref cynaliadwy, symud ymlaen o ffasiwn cyflym a beth 
yw dyfodol bwyd cynaliadwy mewn gwirionedd.
 
Yn gynnar yn 2021 darganfu Lily Wilder, sy’n bedair oed, a’i theulu ôl-troed 
deinosor ar draeth ger y Barri, a all helpu gwyddonwyr i wybod mwy am 
sut oedd deinosoriaid yn cerdded. Lily oedd y cyntaf i sylwi ar yr ôl-troed 
newydd ar floc rhydd ger y môr ym Mae Bendrick, traeth enwog am olion 
traed deinosoriaid wedi’u cadw am 220 miliwn o flynyddoedd mewn mwd 
anialwch. Mae’r ôl-troed ychydig dros 10cm o hyd ac yn debyg o fod wedi’i 
wneud gan ddeinosor tua 75cm o uchder a 2.5m o hyd. Yn ystod y pandemig 
mae ein gwyddonwyr wedi bod yn pwysleisio pwysigrwydd natur ar ein 
stepen drws ac mae’r ôl-troed yn enghraifft berffaith o hyn.

Yn 2020, dyfarnwyd grant sylweddol o £895,000 i Amgueddfa Cymru 
gan UK Research and Innovation. Cyflwynwyd y cais gan Dr Jana Horak, 
Pennaeth Mwynoleg a Phetroleg Amgueddfa Cymru, fel rhan o gronfa 
‘Capability for Collections’ Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. 
Bydd y grant yn ein galluogi i brynu offer ar gyfer labordai Amgueddfa 
Cymru, i gefnogi ymchwil a gwella cyfleusterau. Rydym hefyd yn gobeithio 
defnyddio’r offer ar gyfer ymchwil cymunedol.

Ym mis Hydref 2020 enillodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Wobr 
Gymunedol y Faner Werdd, gan ymuno gydag Amgueddfa Wlân Cymru 
a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru sydd eisoes wedi derbyn y Wobr. 
Nod y Wobr yw i hyrwyddo mannau gwyrdd o safon sy’n hygyrch i bawb 
ac mae’n cydnabod cyfraniad ein gwirfoddolwyr ymroddedig a’n safonau 
amgylcheddol uchel. Mae hefyd yn cydnabod ein gwaith yn defnyddio 
gardd yr Amgueddfa i dyfu cynnyrch sy’n cael ei roi i elusennau sy’n cefnogi 
pobl mewn angen ar draws y ddinas. Edrychwn ymlaen at lawer mwy o 
flynyddoedd o dyfu a datblygu’n man gwyrdd.
 
Rydym yn falch ein bod wedi uno â sefydliadau eraill y byd mewn ymgyrch 
ryngwladol i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ddiogelu bioamrywiaeth. 
Lansiwyd cynghrair fyd-eang United for Biodiversity ym mis Mawrth 
2020 ar Ddiwrnod Bywyd Gwyllt y Byd gan Gomisiynydd yr UE dros yr 
Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd, Virginijus Sinkevičius. Mae’r 
cynghrair yn galw ar erddi botaneg, sŵau, acwaria, canolfannau ymchwil, 
parciau cenedlaethol ac amgueddfeydd hanes natur i siarad am argyfwng 
byd natur. Drwy lofnodi adduned y cynghrair, rydym yn falch o ddod yn ail 
aelod swyddogol y DU, gan ddilyn Amgueddfa Bryste ym mis Tachwedd 2020.

Yn 2020 buom yn dathlu llwyddiant ein project Codi i’r Wyneb, a oedd 
yn canolbwyntio ar adnabod malwod dŵr croyw Prydain ac Iwerddon. 
Diolch i arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, arweiniodd ein curaduron 
dîm o bartneriaid a gwirfoddolwyr i greu canllaw adnabod newydd ar gyfer 
hanner cant o rywogaethau malwod gwyllt sy’n byw yn ein hafonydd, pyllau 
ac aberoedd. Gan ddefnyddio’n casgliadau cregyn gwych, astudiodd ac 
amlygodd ein curaduron elfen o dreftadaeth naturiol y DU sy’n syndod o 
ddeinamig a dan fygythiad yn aml. Dros ddwy flynedd, mae Swyddog Project 

Mae casgliadau 

yn adnodd gwerthfawr

Amgueddfa Cymru,

dros dair miliwn o sbesimenau, 

newid amgylcheddol.

Gwyddorau Naturiol

Mae ein siopau’n

o weithio i

dulliau cynaliadwy
ac yn datblygu

leihau gwastra
,

a chynyddu’r defnydd o

ddeunyddiau cynaliadwy.

 cynhyrchwyr lleol

7,299 o wyddonwyr ysgol
a 342 o athrawon o bob cwr o’r DU ran 

ym mhroject ymchwil newid hinsawdd

   gan blannu 18,000 o fylbiau.

 cwrs hy
orddi arloesol
i sta� ddysgu am

wneud rhywbeth i
a sut y gallwn ni gyd 

Rydym wedi lansio

sy’n cynnwys

ar gyfer deall gwyddor 

gan gynnwys lleihau argra�u a phecynnu

lythrennedd carbon

ddiogelu’n hamgylchedd.

cefnogi

Yn 2020, cymerodd 

Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion,
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Arddangosfa Gobaith
Ym mis Ebrill 2020 lansiodd Amgueddfa Wlân Cymru broject 
Arddangosfa Gobaith.

Gofynnwyd i bobl o bob cwr o Gymru weu, crosio, ffeltio, gwehyddu 
neu wnïo sgwariau lliw’r enfys 20cm (8’), a fyddai’n cael eu huno 
gan wirfoddolwyr i greu blanced enfys anferth.

Bydd y flanced yn cael ei harddangos yn Amgueddfa Wlân Cymru 
ac yna yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Ar ôl yr arddangosfa 
bydd y flanced yn cael ei throi’n flancedi llai, a fydd yn cael eu rhoi i 
wahanol elusennau.

Cafwyd ymateb gwych i’r project gan y cyhoedd, a hyd yn hyn rydym 
wedi derbyn dros 1,226 o sgwariau gan bobl o bob cwr o’r wlad. Ein 
cyfrannwr mwyaf toreithiog hyd yma yw Aeres Ingram, sydd wedi 
gweu saithdeg o sgwariau!

Gweithio gyda’r GIG
Gydol y pandemig mae staff wedi gwirfoddoli i wneud masgiau 
wyneb, sgrybs a bagiau i gefnogi gweithwyr allweddol.

Cyfrannodd staff Amgueddfa Lechi Cymru fenig i Gyngor Gwynedd a 
gwneud calonnau i’r elusen GIG leol, Awyr Las. Roedd y calonnau’n rhan o 
#ApêlCalonGoch dîm Gofal Lliniarol Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, a oedd 
am wneud rhywbeth i berthnasau nad oedd yn gallu ymweld â’u ffrindiau 
a’u teuluoedd yn yr ysbyty, a ddim yn cael y cyfle i ffarwelio am y tro olaf 
mewn rhai achosion. Cefnogodd staff Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru’r 
ymgyrch clap i ofalwyr drwy arddangos baner enfys arbennig ar Offer 
Weindio’r Amgueddfa.

Wrth i’r pandemig waethygu, dyma lansio Celf mewn Ysbytai – Dewis 
Staff GIG, gan wahodd staff ysbytai i ddewis darnau o’r casgliad celf 
cenedlaethol i ddarparu ysbrydoliaeth a chysur i staff a chleifion. Y thema 
fwyaf poblogaidd o bell ffordd oedd natur, a dewiswyd paentiadau 
a fyddai’n dod â swyn yr awyr agored i fannau mewn ysbytai, gydag 
atgynhyrchiadau mawr o safon uchel yn ymestyn o’r llawr i’r nenfwd. 
Rydym yn parhau i gynnal sgyrsiau â Byrddau Iechyd ledled Cymru, yn dod 
o hyd i ddulliau newydd i sicrhau y gall timau a chleifion y GIG ddefnyddio’r 
casgliad celf cenedlaethol mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw, ar-lein ac 
yn y gweithle.

‘Rydym yn teimlo bod celf wedi bod yn bwysig iawn… i helpu 
pobl gyda’u hadferiad corfforol, meddyliol ac ysbrydol. Mae cael 
y paentiadau hyn ar y wal yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, 
nid yn unig i’r cleifion ond mae’r staff wrth eu bodd gyda nhw 
hefyd ac mae’n gwneud i ni deimlo’n dda wrth gerdded o gwmpas. 
Fy ngobaith ar gyfer y dyfodol yw y byddwn ni’n cynllunio ysbytai i 
fod o fewn orielau celf yn hytrach nag ychwanegu celf at ysbytai.’

Dr Liza, Arweinydd Meddygol yn Ysbyty’r Seren, Ysbyty 
Maes Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

‘Fe wnaeth gweu’r sgwariau ar gyfer y 
flanced enfys fy helpu’n fawr yn ystod y 
cyfnod clo a rhoi ymdeimlad o berthyn 
a chyflawniad i mi, gwybod fy mod i’n 
rhan o rywbeth pwysig ac yn helpu’r rhai 
mewn angen hefyd. Rwy’n edrych ymlaen 
at weld y darnau wedi’u gwnïo at ei 
gilydd a’r darn gorffenedig.’

Aeres Ingram
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Cysur mewn Casglu
Datblygwyd project Cysur mewn Casglu mewn partneriaeth â’r 
Comisiynydd Pobl Hŷn, y Gymdeithas Alzheimer’s, Innovate Trust a 
Phartneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gwent Fwyaf.

Roedd y fenter yn gwahodd pobl i ymateb i eitemau o’r casgliadau ac i 
rannu eu gwrthrychau eu hunain – pethau a oedd yn rhoi cysur, yn dwyn 
atgofion neu’n helpu i godi calon a hybu lles yn ystod cyfnodau o straen 
a chaledi.

Buom yn cydweithio hefyd gyda Gweithgor Dementia y 3 Gwlad a 
Chymdeithas Alzheimer’s i symud nifer o’n mentrau ar-lein, er mwyn 
cefnogi unigolion sy’n byw â dementia pan maent yn hunanynysu. Roedd 
y mentrau’n cynnwys teithiau digidol sy’n addas ar gyfer pobl â dementia 
a ffyrdd o gasglu atgofion a straeon yn gysylltiedig â gwrthrychau a 
gasglwyd gan y rhai oedd yn cymryd rhan. Mae ein grŵp yn pontio’r 
cenedlaethau ac yn parhau i gyfarfod yn rhithiol, gyda’r bobl ifanc yn 
cefnogi eraill sy’n byw â dementia yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn.

Mae adnoddau y gellir eu lawrlwytho sy’n gysylltiedig â’n casgliadau ar 
gael ar gyfer lleoliadau gofal yn awr, i greu sgyrsiau ac ysgogi atgofion 
hapus i’r rhai sydd mewn perygl o ynysu cymdeithasol. Datblygwyd a 
threialwyd yr adnoddau gyda grwpiau a chartrefi gofal yn Nhorfaen, 
Blaenau Gwent a Chaerdydd.

‘Mae Cysur mewn Casglu yn cynnig ffordd unigryw i gysylltu pobl 
sy’n byw mewn cartrefi gofal â chasgliadau Amgueddfa Cymru. 
Mae gweithgareddau mewn cartrefi gofal yn hanfodol i helpu 
pobl hŷn i gael safon bywyd da… byddwn yn annog cartrefi gofal 
i gymryd rhan yn yr ymgyrch a defnyddio’r adnoddau rhagorol a 
ddatblygwyd gan Amgueddfa Cymru.’

Heléna Herklots CBE,
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Gweithio â Gwirfoddolwyr 
Prif nod y Rhaglen Wirfoddoli yw ymgysylltu â chymunedau amrywiol 
Cymru, a thros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi dod o hyd i ffyrdd newydd 
o ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’n gwirfoddolwyr a’u galluogi i 
gymryd rhan yn ein gwaith.

Newidiwyd ein dathliadau ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr ym mis 
Mehefin 2020 i fod yn rhaglen ar-lein a oedd yn cynnwys cwisiau, 
heriau, trafodaeth banel a gweithdai ysgafn. Mae rhai gwirfoddolwyr 
wedi gallu parhau i wirfoddoli o gartref, gan gynnwys gwirfoddolwyr 
y Clwb Crefftau, sydd wedi bod yn brysur yn cynhyrchu eitemau 
tecstilau ar gyfer ein harddangosfeydd ac yn rhannu awgrymiadau 
ar sut i wneud Cyfarpar Diogelu Personol. Cefnogwyd 498 o 
wirfoddolwyr, a ddarparodd 11,113 awr o wirfoddoli yn 2020/21.

Yn ogystal â lansio rolau e-wirfoddoli newydd, rhoddodd y cyfnod 
clo amser i ni edrych ar brojectau gwirfoddoli’r dyfodol, gan gynnwys 
cyflwyno rolau llysgennad gwirfoddoli newydd ac alumni. Yn ystod 
y pandemig mae pobl ledled y DU wedi bod yn cefnogi gofalwyr 
proffesiynol, ac mae tua 400,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Rydym 
felly wedi bod yn edrych ar rôl wirfoddoli newydd i gefnogi gofalwyr i allu 
manteisio ar ein gweithgareddau a chymryd rhan ynddynt.
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Ymgysylltu â 
Phobl Ifanc
Rydym wedi parhau i ymgysylltu â phobl 
ifanc gydol y pandemig ac wedi addasu’n 
rhaglen addysg i greu modelau gweithio 
cymysg, arloesol.

Cyflwynwyd rhaglen addysg am ddim i ysgolion, gan addasu’n 
gweithdai mwyaf poblogaidd i ddarparu ymweliadau rhithiol i ddisgyblion 
ledled Cymru. Yn 2020/21 ymgysylltwyd â 54,845 o ddisgyblion ysgol 
drwy’n rhaglenni a’n hadnoddau addysg ffurfiol, wyneb yn wyneb ac 
ar-lein, ac rydym wedi rhannu’n modelau ar-lein â Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru a Cadw.

Ym mis Ebrill 2020 lansiwyd cyfrif Twitter newydd, @Amgueddfa_
Learn. Rhannodd ein tîm addysg weithgareddau dyddiol yn annog 
teuluoedd i fod yn greadigol a chymryd rhan mewn gweithgareddau 
ymarferol a ysbrydolwyd gan y casgliadau. Rydym wedi gweithio 
gyda’r Consortia a BBC Bitesize hefyd i gefnogi datblygiad adnoddau a 
gweithgareddau i blant ysgol. Drwy weithio gydag ysgolion yn ystod y 
cyfnod clo datblygwyd gwaith cydweithio creadigol i gefnogi’r cwricwlwm 
newydd a mentrau i gefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu 
gwahardd o’r ysgol.

Gan weithio gydag elusennau, awdurdodau lleol a phartneriaid fel 
Chwarae Torfaen, cynhyrchwyd a dosbarthwyd 1,000 o becynnau 
addysg i deuluoedd sy’n profi tlodi digidol neu heb fynediad at 
adnoddau ar-lein. Ymgysylltwyd â  161,113 o bobl ifanc, oedolion, 
teuluoedd a phlant y blynyddoedd cynnar hefyd, wyneb yn wyneb ac yn 
ddigidol.

Mae Amgueddfa Cymru’n un o ddeuddeg sefydliad yn y DU sy’n rhan o 
fenter Tynnu’r Llwch, a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Y nod 
yw gwneud treftadaeth yn berthnasol i fywydau pobl ifanc 11-25 oed. Yn 
ystod y cyfnod clo buom yn gweithio gyda Chynhyrchwyr Amgueddfa 
Cymru a’r partneriaid Plant yng Nghymru, Promo Cymru, Barnardo’s, 
Llamau, Jukebox Collective a’r Panel Cynghori Is-Sahara ar wahanol 
weithgareddau, yn cynnwys casglu ymatebion pobl ifanc i’r pandemig 
mewn arddangosfa dan arweiniad ieuenctid. Buom yn cydweithio â 
Llamau hefyd i gefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, 
gan herio eu cleientiaid i ail-greu gweithiau celf enwog o’r casgliadau.

Pobl ifanc annibynnol 18-25 oed o gefndiroedd amrywiol sy’n gyrru newid 
yw Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru. Maent wedi bod yn rhan o sawl 
elfen o’n gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, gan sicrhau bod ymgysylltu 
ag ieuenctid yn ganolog i’n holl waith. Maent wedi cyfrannu at ysgrifennu 
polisïau, rydym wedi ymgynghori â nhw ar gyfer strategaethau, maent 
wedi’n helpu i gyfweld am dendrau a swyddi ac wedi mentora staff uwch. 
Maent hefyd wedi arwain ar ddatblygu polisïau newydd ar ddefnyddio’r 
cyfryngau cymdeithasol i bobl ifanc, ac ym mis Mawrth 2021 fe lansion 
nhw eu cyfrif Instagram eu hunain o’r enw @Bloedd_AC. 

Cynhaliwyd sesiwn dynnu lluniau ffasiwn dan arweiniad pobl ifanc yng 
ngerddi Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cymerodd wyth person 
ifanc croenliw ran yn y sesiwn a rhannwyd y lluniau ar y cyfryngau 
cymdeithasol fel rhan o Fis Hanes Pobl Ddu.

Symudodd project cydweithredol creu gwisgoedd LHDTQ+ gyfeillgar 
cydweithredol gyda’r Andrew Logan Museum of Sculpture, a 
ddechreuodd cyn y cyfnod clo, ar-lein hefyd. Mae’r sgyrsiau rhwng 
y cyfranwyr ifanc yn canolbwyntio’n gynyddol ar weithredu a 
chydraddoldeb yn ogystal â dathlu. Mae’r project wedi casglu straeon gan 
bobl ifanc traws o’r enw Trawsnewid.

Ym mis Mai 2020 lansiwyd y gystadleuaeth Minecraft Eich 
Amgueddfa, i annog pobl ifanc i ddefnyddio’u dychymyg wrth 
hunanynysu. Cynhaliwyd y project mewn partneriaeth ag ysgolion a Hwb, 
platfform dysgu o bell Llywodraeth Cymru. Gwyliwyd y fideo buddugol 
dros 3.5 mil o weithiau ar Twitter gyda 1.1 mil yn ei wylio yn Gymraeg. 
O ganlyniad, enillodd Amgueddfa Cymru wobr Gweithgaredd Cyfryngau 
Cymdeithasol Gorau Plant mewn Amgueddfeydd gan guro 400 o 
geisiadau eraill.
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Addasu ein 
Harddangosfeydd
Pan gyhoeddwyd y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020, roeddem yn y 
camau olaf o baratoi Bywyd Richard Burton, yr arddangosfa fawr gyntaf yn 
unrhyw le am un o enwau ac wynebau mwyaf eiconig Cymru.

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, lle cedwir Archifau Richard 
Burton, casglodd yr arddangosfa wreiddiol ddeunyddiau o bob cwr o’r byd i 
adrodd hanes enwogrwydd, cyfoeth, llwyddiant, dirywiad a gwaddol Burton.

Gan mai dim ond am ychydig ddyddiau y gallai’r arddangosfa fod ar agor, fe 
ddatblygwyd fersiwn ddigidol ohoni. Er nad oedd hyn yn cyfleu’r profiad o 
ymweld â’n horielau’n bersonol, rydym wedi creu profiad rhyngweithiol sy’n 
ategu’r arddangosfa ac yn galluogi defnyddwyr i ymwneud â stori Richard 
Burton. Mae dyddiad yr arddangosfa ei hun wedi’i ymestyn hyd Hydref 2021, 
felly bydd pobl yn dal i allu ei mwynhau pan fyddwn yn ailagor Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd. 

Gwaith arall a barhaodd yn ystod y cyfnod clo oedd gosod Artes Mundi 
9 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gan ymestyn ei chyfnod nes 
Medi 2021. Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith mewn amrywiaeth 
eang o gyfryngau gan y chwech sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y 

gystadleuaeth: Firelei Báez o’r Weriniaeth Ddominicaidd, Dineo Seshee Bopape 
o Dde Affrica, yr artist Japaneaidd Meiro Koizumi, yr artist o Puerto Rico 
Beatriz Santiago Muñoz, Prabhakar Pachpute o India a Carrie Mae Weems, un 
o’r artistiaid Americanaidd cyfoes mwyaf dylanwadol sy’n gweithio heddiw. 
Bydd Artes Mundi 9 yn agor pan fydd cyfyngiadau’r cyfnod clo yn caniatáu, ac 
mae wedi bod yn bosibl cael blas o gartref ers 15 Mawrth 2021.

Rydym yn falch o’n perthynas hirhoedlog â Japan. Yn 2018 datblygom 
arddangosfa fawr Kizuna: Japan, Cymru, Dylunio, gydag Asiantaeth 
Ddiwylliannol Llywodraeth Japan, Amgueddfa Genedlaethol Japan ac 
Amgueddfa Genedlaethol Hanes Japan. Dyma’r arddangosfa fwyaf erioed o 
gelf a dylunio Japaneaidd yn y DU y tu allan i Lundain, ac roedd yn dathlu 
perthynas bedwar cant oed rhwng Cymru a Japan. Denodd yr arddangosfa 
bron i 60,000 o ymwelwyr dros gyfnod o ddeuddeg wythnos, ac mae wedi 
arwain at gydweithio pellach gyda Llysgenhadaeth Japan yn Llundain a 
sefydliadau diwylliannol yn Japan.

Ym mis Rhagfyr 2020, ymunodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus 
Mark Drakeford, â’r Llysgennad Yasumasa Nagamine, Llysgennad Japan i’r 
DU, i blannu’r cyntaf o gyfran Cymru o 6,500 o goed ceirios a roddwyd 
i barciau cyhoeddus ac ysgolion ledled y DU, i ddathlu’r berthynas barhaus 
rhwng y DU a Japan. Derbyniodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 
ugain coeden, rhai o’r cyntaf i’w plannu yng Nghymru. Dosbarthwyd y Coed 
Ceirios Sakura i dros chwe deg pump o ysgolion a cholegau ledled Cymru 
ac i ddinasoedd Caerdydd, Bangor, Llanelwy, Abertawe a Chasnewydd. 
Derbyniodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chastell Conwy, sydd 
wedi gefeillio â Chastell Himeji yn Japan, goed hefyd.

Ar ddiwedd 2020 gadawodd gweithiau celf gan Cézanne, Corot, Millet, 
Monet a Renoir Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar daith pum lleoliad 
o Japan. Addasodd ein tîm cadwraeth y fframiau hanesyddol cyfredol i 
leihau’r perygl o ddifrod i’r paentiadau gan amodau amgylcheddol newidiol. 
Mae’r camau hyn wedi bod yn amhrisiadwy i sicrhau diogelwch y gweithiau, 
y bu’n rhaid i ni eu hanfon heb weithiwr yn mynd gyda nhw. Dyma’r 
enghraifft ddiweddaraf o sut rydym wedi addasu’n ffyrdd o weithio’n 
llwyddiannus i gynnal y rhaglen fenthyciadau. 

Rydym yn edrych ymlaen at gynnal arddangosfa mewn partneriaeth â BBC 
Cymru Wales, yn dangos sut mae’r BBC wedi bod yn rhan o fywydau 
bob dydd pobl yng Nghymru dros y 100 mlynedd diwethaf. Cynhelir yr 
arddangosfa hon yng Nghaerdydd rhwng hydref 2022 a gwanwyn 2023, 
i gyd-fynd â dathliadau canmlwyddiant y BBC. Mae hefyd yn dynodi 100 
mlynedd o ddarlledu yng Nghymru a ddechreuodd ar 13 Chwefror 1923 
gyda’r darllediad radio cyhoeddus cyntaf o Gaerdydd. Rydym wrthi’n 
tyrchu drwy archif a chasgliadau helaeth y BBC am luniau, clipiau ffilm a 
gwrthrychau, ac yn gofyn i’r cyhoedd rannu eu hatgofion am y BBC.
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Datblygu 
Digwyddiadau Ar-lein
Ym mis Medi 2020 cynhaliwyd ein Gŵyl 
Fwyd Digidol gyntaf.

Mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle i deuluoedd ddarganfod Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd mewn ffordd hollol newydd, ac yn cynnwys 
gweithgareddau fel adeiladu cuddfan, pobi, sioeau byw, sesiwn holi 
ac ateb gyda churadur, taith 360 gradd o oriel Esblygiad Cymru, cwis a 
dosbarth yoga. Ers hynny rydym wedi datblygu dwy thema newydd ar 
gyfer nosweithiau rhithwir, gan gynnwys Amgueddfa Dros Nos: Byd Natur 
Gartref ac Amgueddfa Dros Nos: Y Gofod o Gartref.

Fel rhan o’n digwyddiadau Hanes Pobl Dduon 365 cynhaliwyd Sgwrs 
gyda: David Olusoga a’r Panel Cynghori Is-Sahara ar-lein ym mis Tachwedd 
2020. Rydym wedi cydweithio hefyd ag Artes Mundi a Chynhyrchwyr 
Amgueddfa Cymru ar ddigwyddiadau Hwyrnos: Y FAGDDU, yn arddangos 
gwaith pedwar artist a pherfformiwr Du yng Nghymru.

Roedd digwyddiadau Pride ledled y wlad yn wahanol iawn eleni hefyd. Yn 
2019, trefnodd Glitter Cymru y Pride BAME cyntaf i’w gynnal yng Nghymru 
a rhoi baner a lluniau’r digwyddiad i’r casgliadau cenedlaethol. Yn 2020 
cynhaliwyd digwyddiad rhithiol, ac fe gyfrannon ni fideo byr yn diolch 
iddynt am roi eu baner, a chymryd rhan yn eu haddewid #BetterAllies. 
Cyfrannwyd at ddigwyddiad rhithiol Pride Cymru yng Nghaerdydd hefyd, a 
gynhaliwyd ar 24-30 Awst, a oedd yn cynnwys cynnal Taith Rithwir Queer 
o’r casgliadau celf, hanes ac archaeoleg. Roedd y digwyddiad yn adeiladu 
ar y Teithiau Queer a ddechreuodd ym mis Mawrth 2020.

Golygodd y symud at gynnal digwyddiadau ar-lein ein bod wedi gorfod 
addasu sut roeddem yn casglu eitemau o Pride. Rydym felly wedi bod 
yn casglu’n ddigidol, ac wedi gweithio gyda rhai o’r sefydliadau a oedd 
yn rhan o Pride i ddangos sut mae cymunedau LHDTQRhAn+ Cymru 
wedi ymateb ac addasu i argyfwng COVID-19. Roeddem wrth ein bodd 
pan gafodd Mark Etheridge, Curadur (Hanes ac Archaeoleg), sydd wedi 
bod yn datblygu’r gwaith hwn, ei gynnwys fel ‘seren newydd’ ar Restr 
Pinc 2020 o’r bobl LHDTQRhAn+ mwyaf dylanwadol yng Nghymru, fel 
cydnabyddiaeth am ei waith.

Ym mis Tachwedd 2020 cefnogwyd Cymdeithas Ddiwylliannol 
Hindŵaidd Cymru i ddathlu Diwali ar draws ein platfformau cyfryngau 
cymdeithasol, gan ddenu dros 7,000 o ymgysylltiadau ar-lein. Ers hynny 
rydym wedi cynnwys rhai elfennau o’r dathliadau yn ein casgliadau, yn 
cynnwys fideos o’r bwyd, patrymau rangoli a Dyddiaduron Cyfnod Clo 
Plant.

Mewn partneriaeth â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol lansiwyd 
Ar Lafar, ein gŵyl i ddysgwyr Cymraeg ar-lein. Ni hefyd oedd y cyntaf yng 
Nghymru i gyhoeddi canllawiau ar sut i ddefnyddio cyfieithu ar y pryd yn 
llwyddiannus ar blatfform rhithiol Zoom. Cafodd y canllawiau eu nodi fel 
ffurf ar arfer da yn Nodyn Cynghori Comisiynydd y Gymraeg ar hwyluso 
cyfarfodydd digidol dwyieithog.

Roedd y rhaglen ddeuddydd aml-lwyfan yn dathlu cynnwys gan gannoedd 
o gynhyrchwyr lleol, busnesau annibynnol, sefydliadau partner ac 
elusennau o bob cwr o Gymru. Mwynhaodd dros 4,000 o wylwyr raglen 
gerddoriaeth amrywiol wedi’i churadu gan ein partneriaid, Tafwyl a BBC 
Gorwelion. Ymunodd dros fil o gyfranogwyr yn ein marchnad ddigidol, a 
channoedd o wylwyr â’r trafodaethau panel ar y ddau ddiwrnod. Dros y 
penwythnos cynhaliwyd cyrsiau pobi ac yoga a sesiynau blasu cwrw yn 
Gymraeg a Saesneg.

Rydym hefyd wedi cael ymateb gwych i’n nosweithiau Amgueddfa Dros 
Nos: GARTREF. Cynhaliwyd tair noson Amgueddfa Dros Nos: Deffro 
Gyda’r Deinos! GARTREF ers Awst 2020, ac rydym yn parhau i werthu pob 
tocyn gyda thros 800 o deuluoedd yn cymryd rhan bob tro. 
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Datblygu’r Casgliadau 
Cenedlaethol
Ym mis Hydref 2020 lansiwyd Cynfas, ein cylchgrawn celf digidol cyntaf 
erioed, i gefnogi iechyd a lles pobl drwy’r celfyddydau a diwylliant.

Y cylchgrawn yw’r fenter ddiweddaraf, fel rhan o broject Celf ar y Cyd, a 
lansiwyd mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth 
Cymru. Mae casgliad celf Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb yng 
Nghymru, ac mae’r project hwn yn rhoi llwyfan i leisiau o bob cwr o 
Gymru i drafod y casgliad cenedlaethol, a bydd yn cryfhau ymdeimlad 
o gydberchnogaeth ac yn estyn allan i gymunedau newydd yn ystod yr 
amser heriol hwn. Mae’r pandemig wedi newid sut rydym yn rhyngweithio 
â’r byd, a’n gobaith yw y bydd pobl o bob oed yn cael eu hysbrydoli gan y 
ffordd ddigidol, newydd hon o edrych ar y casgliadau.

Roedd wedi crwydro’r ardal ym 1771 yng nghwmni’r tirfeddiannwr a’r 
noddwr celf ifanc Syr Watkin Williams-Wynn o Wynnstay, Sir Ddinbych. 
Bu’r golygfeydd hyn yn arloesol i boblogeiddio Cymru fel cyrchfan i 
ymwelwyr, gan ei chyflwyno fel gwlad weithgar, brydferth ac aruchel yn 
hytrach na rhanbarth tlawd a barbaraidd y stereoteipiau rhagfarnllyd 
cynharach. Llwyddwyd i gaffael y rhain drwy gymorth hael gan Gronfa 
Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, y Gronfa Gelf a chymynrodd Mary 
Cashmore, cefnogwr Amgueddfa Cymru ers tro byd.

Prynodd ein partneriaid hirsefydlog, Ymddiriedolaeth Derek 
Williams, ddau waith pwysig gan Paula Rego. Mae’r artist a anwyd ym 
Mhortiwgal wedi datblygu enw disglair gyda’i lluniau cynhyrfus, sy’n 
awgrymu perthnasoedd amwys a naratifau ansicr, wedi’u hadrodd o 
safbwynt benywaidd. Prynodd yr Ymddiriedolaeth ddau o weithiau pastel 
Rego o’r gyfres The Life Cycle of the Virgin Mary, a greodd yn 2002 ar ôl 
cael gwahoddiad gan Arlywydd Portiwgal i greu gwaith ar gyfer y capel 
ym Mhalas swyddogol Bélem. Cwblhaodd Rego ddeuddeg gwaith, wyth 
i’w gosod yn y capel a phedwar iddi hi ei hun.

Fel rhan o Celf ar y Cyd, gwahoddodd ymgyrch Instagram #Art100Celf 
bobl i ddewis eu hoff weithiau celf o ddetholiad o 100. Bydd y tri deg 
gwaith mwyaf poblogaidd yn ffurfio arddangosfa a fydd yn dechrau yn 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac yn teithio i rannau eraill o Gymru 
yn 2021.

Dros y flwyddyn ddiwethaf derbyniwyd nifer o gaffaeliadau gan 
gynnwys grŵp pwysig o 21 golygfa o ogledd Cymru, a baentiwyd gan 
Paul Sandby ar ddechrau’r 1770au. 

Mae dau fraslun olew prin a ddarganfuwyd yn ddiweddar gan yr 
artist Cymreig Thomas Jones (1742-1803) wedi dod i’r casgliad 
celf cenedlaethol hefyd. Mae Tirlun Cymreig gyda Mwynfeydd Plwm, 
a baentiwyd tua 1775-6, yn gynrychioliad cynnar pwysig o ddiwydiant 
Cymru – pwnc unigryw yn y paentiadau sydd wedi goroesi gan yr artist. 
Mae’r paentiad yn awgrymu effaith yr oes ddiwydiannol newydd ar 
dirwedd y canolbarth. Mae Golygfa ar Afon Gwy yn cynnwys golygfa o 
gwch ar afon hardd Gwy, a enwyd yn ‘hoff afon y genedl’ unwaith ac 
sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae’r afon wedi denu 
artistiaid, awduron ac ymwelwyr ers canrifoedd, yn enwedig fel rhan o’r 
teithiau pictiwrésg ffasiynol. Prynwyd y ddau baentiad ar gyfer y casgliad 
cenedlaethol yn gynharach eleni ac fe’u cyfrannwyd fel rhan o rodd 
ewyllys.
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Dathlu Cerrig Milltir
Ym mis Mai 2020 enillodd Amgueddfa Cymru achrediad Buddsoddwyr 
mewn Pobl, sy’n golygu bod pob aelod unigol o staff yn cefnogi ei gilydd ac 
yn gwneud eu gorau i wneud ein gwaith yn well.

Rydym nawr am sicrhau ein bod ni’n gallu parhau i wneud newidiadau a 
pharhau i wella, wrth i ni weithio tuag at y lefel achrediad nesaf.

Yn 2020 dathlwyd 15 mlynedd ers agor Amgueddfa Genedlaethol 
y Glannau yn Abertawe. I ddynodi hyn, rhannwyd rhai o fentrau mwy 
annisgwyl yr Amgueddfa, o ddatblygu gardd gymunedol GRAFT i fod yn 
Amgueddfa Lloches. Comisiynwyd cerdd hefyd, gyda chymorth trigolion 
Abertawe, gan wahodd y cymunedau niferus rydym yn rhyngweithio â 
nhw a’u cefnogi i rannu sut mae’r Amgueddfa wedi bod yn rhan bwysig 
o’u bywydau.

Roedd hi hefyd yn 150 o flynyddoedd ers agor adeilad Gilfach 
Ddu yn Amgueddfa Lechi Cymru. Fe’i hadeiladwyd ym 1870 fel gweithdy 
peirianneg ar gyfer chwarel lechi Dinorwig, ac roedd yn gyfrifol am holl 
waith trwsio a chynnal a chadw’r chwarel. 

Heddiw, mae’r gweithdy’n adrodd stori ehangach y diwydiant llechi yng 
ngogledd Cymru a’r cymunedau a dyfodd o’i amgylch, sy’n rhan allweddol 
o’n stori genedlaethol.

Dathlodd Amgueddfa Lechi Cymru garreg filltir arall, wrth i dai’r 
chwarelwyr ddathlu eu pen-blwydd yn 21 oed. Daw’r pedwar 
tŷ, 1-4 Fron Haul, o Danygrisiau’n wreiddiol, pentref bychan ger 
Blaenau Ffestiniog. Maent yn enghraifft berffaith o’r math o dai yr 
oedd chwarelwyr a’u teuluoedd yn byw ynddynt pan oedd y diwydiant 
ar ei anterth yn y 1860au. Dyfodiad y tai oedd un o brojectau pwysicaf 
yr Amgueddfa, a llwyddwyd i wneud rhan o’r gwaith diolch i Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Erbyn hyn, mae dros ddwy filiwn a 
hanner o bobl wedi ymweld â’r tai mae’n debyg, sy’n cyfrannu’n strategol 
at ddehongli treftadaeth a bywydau cymunedau’r chwareli.

Arallgyfeirio ein Hincwm
Cymerodd amgueddfeydd ledled y DU ran yn yr apêl cyllido torfol 
cenedlaethol #CefnogwchEinHamgueddfeydd, i godi incwm a 
gollwyd yn sgil y pandemig.

Ym mis Tachwedd 2020, fel rhan o’r ymgyrch cyllido torfol, codwyd dros 
£3,800. Bydd yr arian a godwyd yn gymorth mawr i’n gwaith allestyn ac 
ymgysylltu parhaus gyda chymunedau ledled Cymru, sydd wedi bod yn 
bwysicach nag erioed dros y flwyddyn ddiwethaf.

Yn 2020 lansiwyd ein Cynllun Aelodaeth newydd. Mae’r cynllun 
yn ychwanegiad i’n Cynllun Noddwyr presennol ac yn ceisio apelio 
at deuluoedd. Mae’n cynnig manteision a gostyngiadau unigryw i 
deuluoedd ledled Cymru ac rydym yn gobeithio denu cenhedlaeth 
newydd o gefnogwyr. Mae’r manteision yn cynnwys cerdyn aelodaeth a 
llyfryn gwybodaeth am wyth safle Amgueddfa Cymru, cylchlythyr digidol 

chwarterol, gostyngiad yn ein siopau a’n caffis a mynediad am ddim i 
arddangosfeydd y codir tâl i’w gweld.

Lansiwyd y Cynllun Aelodaeth Busnes hefyd, sy’n rhoi cyfle i 
fusnesau ymwneud yn uniongyrchol â’n gwaith. Mae’n cynnwys 
nawdd ar gyfer arddangosfeydd neu brojectau addysg, a chyfleoedd 
lletygarwch corfforaethol mewn llefydd unigryw yn cynnwys ciniawau, 
cyngherddau, teithiau preifat a chynadleddau. Ein nod yw creu grŵp o 
bartneriaid busnes sydd wedi ymrwymo i gefnogi’n rhaglenni addysg ac 
arddangosfeydd cyffrous, drwy ddatblygu partneriaethau sydd wedi’u 
cynllunio ar sail strategaethau busnes cwmnïau allweddol yng Nghymru. 

Mae ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf yn 
bosib diolch i gefnogaeth Cronfa Treftadaeth 
y Loteri Genedlaethol, Sefydliad Paul Hamlyn, 
chwaraewyr y People’s Postcode Lottery a 
Llywodraeth Cymru, yn ogystal â rhoddion 
gan ymddiriedolaethau, sefydliadau, 
unigolion a busnesau.
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Edrych i’r Dyfodol
Yn ystod 2020/21 rydym wedi bod yn datblygu Strategaeth 
10 Mlynedd a brand newydd, i’w lansio yn 2021.

Rhwng 3 Awst a 12 Hydref 2020 cynhaliwyd rhaglen ymgynghori 
gyhoeddus eang, i helpu i lywio nodau’r strategaeth a’r cynlluniau 
gweithredu sy’n cyd-fynd â hi.

Roedd y broses hon yn seiliedig ar ein gwerthoedd – creadigrwydd, 
cyfrifoldeb, gonestrwydd, cynhwysol a chydweithio. Dyma’r ymgynghoriad 
cyhoeddus mwyaf rydym wedi’i gynnal. Rydym wedi bod yn ddewr ac 
uchelgeisiol wrth ei gynnal, gyda chyfranogiad yn ganolog i’r broses. Y 
nod oedd sicrhau democratiaeth ddiwylliannol, gan ddatblygu ac addasu’r 
broses er mwyn galluogi cymaint o bobl â phosibl i gyfrannu.

Bydd ein gweledigaeth – Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau – yn 
ganolog i’r strategaeth newydd. Bydd y strategaeth yn amlinellu sut 
y byddwn ni’n parhau i fod yn rhan hanfodol o seilwaith diwylliannol 
Cymru, sy’n hanfodol ar gyfer adferiad ac adnewyddiad cenedlaethol. 
Rydym yn symud oddi wrth fodel yr ugeinfed ganrif o amgueddfa fel 
lle sy’n cadw gwrthrychau sy’n gweithredu o fewn ei waliau ei hun yn 
unig, tuag at fodel newydd sy’n sicrhau bod diwylliant yn hygyrch, yn 
berthnasol ac yn ddiddorol i gymunedau ledled Cymru.

Byddwn yn gweithio gyda phobl a chymunedau 
ledled Cymru, drwy’r casgliadau, rhaglenni 
cyhoeddus a phartneriaethau i:

Darganfod 
a dysgu’n 
ddigidol

•   Derbyniwyd 751 o ymatebion i’r arolwg, gan gymysgedd o 
unigolion a sefydliadau

•   Cymerodd 74 o unigolion ran mewn 13 grŵp ffocws, gan 
gynnwys:

 -  40 o unigolion o sefydliadau partner

 -  20 o wirfoddolwyr

 -  14 o bobl ifanc.

•   Anfonwyd 850 o becynnau gweithgareddau ymgynghori 
ar gyfer teuluoedd at sefydliadau cymunedol, a 
dychwelwyd 150. 

Derbyniodd y broses:

•   5,772 o ymweliadau ar y wefan
•   46,572 argraff ar Twitter
•   39,610 argraff ar Facebook.

Sicrhau bod pawb yn cael 
eu cynrychioli

Sbarduno 
creadigrwydd 
a dysgu 
gydol oes

Cefnogi lles drwy 
ddarparu gofodau a 
phrofiadau sy’n ysbrydoli

Creu 
cysylltiadau 
byd-eang

Helpu i warchod ac 
adfer byd natur a’n 
hamgylchedd
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www.amgueddfa.cymru              @AmgueddfaCymru
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