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Amgueddfa Lechi Cymru: Ddoe, Heddiw a Fory 

 

 

A ninnau’n dathlu dod yn ran o Safle Treftadaeth Byd UNESCO eleni a’n penblwydd 

yn 50 flwyddyn nesaf, dyma’r cyfle perffaith i'r Amgueddfa Lechi edrych i'r dyfodol.  

Sut amgueddfa dach chi isio? 

Mae’n bwysig i ni ein bod ni’n amgueddfa i’n cymunedau a’ch bod chi’n cael cyfle i 

gymryd rhan yn y broses o siapio ein camau nesaf. Mae’r holiadur yma yn gyfle 

cyntaf i chi gael deud eich deud a rhannu’ch syniadau efo ni. I ddiolch i chi am eich 

amser, bydd opsiwn i chi roi eich manylion cyswllt ar y diwedd er mwyn i chi fod â’r 

cyfle i ennill £75 i’w wario yn siop yr Amgueddfa. 

Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn gyfangwbl gyfrinachol yn unol â’r Deddfau 

Diogelu Data (2018) ac ni fydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio / cyhoeddi mewn 

ffurf lle bod modd adnabod unigolion. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth am unigolion 

gydag unrhyw sefydliad arall a byddwn yn dileu eich ymatebion o fewn tair mlynedd 

i'r cyfnod holi ddod i ben.   

 

Ydych chi'n ateb yr holiadur yma fel (dewiswch un o'r atebion canlynol): 

Fel unigolyn 

Ar ran sefydliad / busnes 

Ar ran grŵp cymunedol 

Ar ran ysgol 

Dim ateb 

 

Ddoe: 

1. Be ydy’ch cysylltiad chi efo’r Amgueddfa Lechi? 

(e.e. atgofion plentyndod, cyswllt teuluol, gwaith) 
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Heddiw: 

2. Fyddwch chi’n ymweld â’r Amgueddfa Lechi? 

Byddaf – yn aml                      Ewch i cwestiwn 3 

Byddaf – weithiau          Ewch i cwestiwn 3 

Byddaf – ond heb fod ers sbel          Ewch i cwestiwn 3 

Na fyddaf           Ewch i cwestiwn 4 

3. Be dach chi’n licio ei weld a’i wneud yma? 

(e.e gweld ffilmiau archif, mynd i’r caffi, mynd i’r tai hanesyddol, gwylio’r crefftwyr 

wrth eu gwaith, gweld y casgliadau / pethau sydd yma, cymryd rhan mewn 

digwyddiad, dod i arddangosfa newydd, gwario yn y siop, mynd i’r lle chwarae, 

siarad Cymraeg…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fory: 

Y tro dwytha fuo na ddatblygiadau mawr yn yr Amgueddfa oedd yn niwedd y 

1990au. Gyda’r arian yma fe symudwyd Fron Haul, adeiladu’r siop a’r caffi, adfer yr 

inclein V2, cael lifft a grisiau newydd i gyrraedd yr olwyn ddŵr.  

Dan ni’n gobeithio gallu gwneud llawer mwy y tro yma, felly peidiwch a dal nôl - 

rhannwch eich syniadau!  

4. Be fysach chi’n licio gallu ei weld a’i wneud yn yr Amgueddfa yn y dyfodol?  
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5. Be’ sy’n gwneud Amgueddfa wych yn eich barn chi?  

Allwch chi roi esiamplau o bethau dach chi wedi weld mewn llefydd eraill? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bwriad Amgueddfa Cymru ydy:   

• Sicrhau bod pawb yn cael eu cynrychioli 

• Ysbrydoli creadigrwydd a dysgu am oes 

• Diogelu ac adfer natur a’n hamgylchedd 

• Cefnogi lles drwy lefydd a phrofiadau sy’n ysbrydoli  

• Creu cyfleodd i ddarganfod yn ddigidol  

• Creu cysylltiadau ar draws y byd 

 

6. Gyda hyn mewn golwg, yn eich barn chi, sut fedrwn ni ddatblygu tu fewn i 

waliau’r Amgueddfa Lechi… 

…a thu hwnt i’r Amgueddfa Lechi? 
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Diolch yn fawr!  

 

 

Cam cynta’ ydi hwn ar y siwrna - bydd mwy o gyfleodd i gyfrannu syniadau dros y 

misoedd nesa’. Os am fod yn rhan o’r sgwrs ac am gyfle i ennill £75 i’w wario yn siop 

yr Amgueddfa, rhowch eich manylion cyswllt fan hyn.* 

 

Enw: 

 

E-bost / rhif ffôn: 

 

*Am delerau ac amodau’r gystadleuaeth ewch i  

 

Ydych chi'n hapus i ni gysylltu efo chi ynglŷn â'n cynlluniau? 

Ydw 

Nac ydw 

Dim ateb 

 

Telerau ac Amodau Ennill Gwobr 

1. I gystadlu yn y gystadleuaeth hon, rhaid i chi lenwi’r holiadur erbyn Hydref 31ain. Fe dderbyniwn 
ni holiaduron drwy’r post hyd at Tachwedd 5ed.  
2. Dim ond un ymgais i bob person. 
3. Mae'r gystadleuaeth ar agor i drigolion y DU sy'n 18 oed neu'n hŷn. 
4. Nid yw'r gystadleuaeth yn agored i weithwyr na staff asiantaeth Amgueddfa Cymru, nac unrhyw 
un sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r gystadleuaeth. 
5. Byddwn yn dewis enillydd ar hap erbyn Tachwedd 12fed. 
6. Bydd yr enillwyr yn derbyn taleb gwerth £75 i’w wario yn siop Amgueddfa Lechi Cymru.  
7. Ni ellir cyfnewid y wobr am arian parod. Ni ellir adbrynu, ail-werthu na chyfnewid y wobr ac ni ellir 
ei throsglwyddo. 
8. Byddwn yn hysbysu'r enillwyr trwy e-bost neu dros y ffôn. 
9. Os yw enillydd yn methu ag ymateb cyn pen wythnos ar ôl ein hysbysiad, rydym yn cadw'r hawl i 
ddewis enillydd arall ar hap yn yr un modd. 
10. Dim ond at ddibenion y gystadleuaeth hon y bydd unrhyw ddata personol a ddarperir yn cael ei 
ddefnyddio, os nad ydych wedi nodi eich bod am i ni gadw mewn cysylltiad drwy dicio’r blwch yn yr 
holiadur.  
11. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, rydych yn cytuno i’r telerau ac amodau yma. Rydym 
yn cadw'r hawl i ddilysu neu anghymhwyso unrhyw geisiadau yr ydym ni, yn ein barn ni, yn eu 
hystyried sy’n torri'r telerau ac amodau hyn. 


