
Ein Cynllun Gweithredol 2021/22   
 

Ymrwymiad Strategol 1: Cynrychioli pawb 
Gweithgaredd Cyfarwyddwr Cynllun Gweithredol 2021/22 – Camau Gweithredu Chwarter 

Mae'r casgliad cenedlaethol yn cynrychioli ac yn cael ei rannu â phawb o bobl Cymru 

A1.01 
Cyflawni Siarter Dad-drefedigaethu 
casgliadau Amgueddfa Cymru 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Sefydlu grŵp trawsadrannol i ddatblygu cynllun gweithredu a 
chyflawni'r siarter. 

• Datblygu meini prawf ar gyfer adolygu'r casgliad gyda'n partneriaid 
cymunedol a chymunedau perthnasol. 

• Treialu dulliau o weithio gyda chymunedau perthnasol, a chefnogi 
datblygiad ymchwil gyda chymunedau. 

• Hwyluso cyfres o weithdai gyda staff i gynyddu dealltwriaeth o'r 
broses dad-drefedigaethu, a chefnogi'r agenda gwrth-hiliol. 

• Ymchwilio i darddiad gwrthrychau, er mwyn adnabod casgliadau 
sydd angen eu dad-drefedigaethu. 

Ch2 
 
Ch3 
 
Ch3 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 

A1.02 
Datblygu a chyflawni dull newydd o weithio 
er mwyn hwyluso’r defnydd eang o 
gasgliadau dros Gymru, mewn 
amgueddfeydd rhanbarthol a chymunedau 
ym mhob un o'r 22 Awdurdod Lleol 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Sefydlu grwpiau gwaith ym mhob adran casgliadau. 
• Adolygu cryfderau a gwendidau ein dull cyfredol. 
• Cynnal astudiaeth gwmpasu gyda Ffederasiwn Amgueddfeydd ac 

Orielau Celf Cymru i gael dealltwriaeth glir o anghenion y sector. 
• Datblygu strategaeth i gynnwys mynediad at y casgliadau i grwpiau 

cymunedol ac ysgolion. 

Ch1 
Ch3 
Ch2 – Ch3 
 
Ch2 – Ch3 

A1.03 
Datblygu a chyflawni Strategaeth 
Casgliadau newydd sy'n hyrwyddo'r gwaith 
o gynyddu amrywiaeth yn y casgliad, ac sy'n 
cynnwys cydweithio â phartneriaid 
cymunedol 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Sefydlu grŵp trawsadrannol i ddatblygu fframwaith casgliadau. 
• Datblygu meini prawf ar gyfer y casgliad gyda'n partneriaid 

cymunedol a chymunedau perthnasol. 
• Trafod â'r rhwydwaith amgueddfeydd ac orielau yng Nghymru i 

sicrhau bod ein polisïau yn cyd-fynd. 

Ch2 
Ch3 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 



• Treialu dulliau o weithio gyda chymunedau perthnasol i adnabod 
meysydd blaenoriaeth ar gyfer y casgliad a'u rhoi ar waith, gan 
gynnwys gyda chymunedau sy'n wynebu anghydraddoldeb neu 
hiliaeth. 

A1.04 
Gweithio gyda phartneriaid cymunedol ac 
amgueddfeydd lleol i gefnogi datblygu 
sgiliau ym maes rheoli casgliadau a 
meysydd curadurol eraill 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Cynnal ymchwil cychwynnol ar y cyd â Ffederasiwn Amgueddfeydd 
ac Orielau Celf Cymru i sefydlu dealltwriaeth glir o anghenion y 
sector. 

• Treialu projectau i wella gofal a rheoli casgliadau ar fenthyg yng 
Nghymru, a chyflawni'r gwaith hwnnw yn seiliedig ar 
ganfyddiadau'r ymgynghoriad. 

• Cynnig hyfforddiant i bartneriaid cymunedol yn ôl y galw. 

Ch2 – Ch3 
 
 
Ch3 
 
 
Ch4 

Chwarae rôl arweiniol wrth gefnogi Strategaeth Ddiwylliannol Llywodraeth Cymru 

A1.041 
Sicrhau y caiff Amgueddfa Cymru ac 
amgueddfeydd lleol eu cynrychioli yn y 
Strategaeth Ddiwylliannol 

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol 

• Cefnogi Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu Strategaeth 
Ddiwylliannol. 

• Ymgynghori ag amgueddfeydd ac orielau lleol ynghylch pa fath o 
bartneriaeth a chefnogaeth hoffan nhw gael. 

Yn ôl 
cyfarwyddyd 
Llywodraeth 
Cymru 
 
 

Caiff arddangosfeydd a digwyddiadau eu creu, defnyddio a'u mwynhau gyda chymunedau dros Gymru ac ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru 

A1.05 
Datblygu Cynllun Gweithredu a Chynllun 
Busnes â phartneriaid i gynnal 
digwyddiadau ac arddangosfeydd 
cymunedol 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cynnal archwiliad o ddigwyddiadau, arddangosfeydd, a 
phartneriaethau cysylltiedig cyfredol. 

• Drafftio cynllun gweithredu a chynllun busnes. 
• Cwblhau cynllun gweithredu a chynllun busnes ar gyfer 2022-25. 

Ch2 
 
Ch3 – Ch4 
Ch4 

A1.06  
Datblygu a chyflawni rhaglen digwyddiadau 
cymunedol gyda phartneriaid dros Gymru i 
ddathlu talentau a chyfraniad cymunedau 
sy'n wynebu anghydraddoldeb neu hiliaeth 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cynnal rhaglen digwyddiadau gyda chymunedau a phartneriaid 
eraill. 

• Datblygu rhaglen digwyddiadau gyda chymunedau. 

Ch1 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 



A1.07 
Datblygu a chyflawni rhaglen 
arddangosfeydd cymunedol ac 
arddangosfeydd teithiol gyda phartneriaid i 
ddathlu a chynrychioli hanes a chelf 
cymunedau sy'n wynebu anghydraddoldeb 
neu hiliaeth, a chymunedau eraill sydd 
wedi'u hymyleiddio 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cynnal rhaglen arddangosfeydd gyda chymunedau a phartneriaid 
eraill. 

• Datblygu rhaglen arddangosfeydd cymunedol gyda phartneriaid. 

Ch1 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 
 

Rhoi Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu ar waith sy'n cynrychioli amrywiaeth cymunedau Cymru 

A1.071 
Datblygu a chyflawni Strategaeth 
Marchnata a Chyfathrebu sy'n cynrychioli 
amrywiaeth cymunedau Cymru 

Prif Swyddog 
Gweithredu 
 
Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu drafft i 
ddefnyddwyr targed allweddol. 

 
• Defnyddio Audience Finder i ddatblygu data gwell a phecynnau 

ymchwil unigryw i gefnogi marchnata a chyfathrebu i ddefnyddwyr 
targed allweddol. 

Ch4 
 
 
Ch4 

Mae defnyddwyr ac ymwelwyr yn adlewyrchu amrywiaeth cymunedau yng Nghymru 

A1.09 
Datblygu a chydlynu Cynllun Ymgysylltu 
Cymunedol ar draws yr Amgueddfa 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cwblhau archwiliad o weithgarwch ymgysylltu cymunedol dros 
Gymru. 

• Adolygu cytundebau partneriaeth a sefydlu grŵp cynghori 
ymgyngoreion. 

• Datblygu cynllun gweithredu ehangu ymgysylltiad gyda phartneriaid 
a Llywodraeth Cymru i sefydlu rhaglenni rheolaidd dros Gymru, 
gyda chymunedau sy'n wynebu anghydraddoldeb neu hiliaeth, 
cymunedau LHDTQ+, cymunedau B/byddar ac anabl, a phobl sydd 
dan anfantais oherwydd tlodi. 

Ch1 
 
Ch1 – Ch2 
 
Ch3 – Ch4 

A1.10 
Datblygu a chyflawni ymchwil ehangu 
ymgysylltiad Cyfuno gyda Llywodraeth 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cytuno ar ddull Theori Newid gyda Llywodraeth Cymru. 
• Cyflawni ymchwil a gwerthuso Cyfuno Llywodraeth Cymru. 
• Cynnal ymchwil gyfranogol Dwylo ar Dreftadaeth ynghylch ehangu 

ymgysylltiad gyda phobl ifanc. 

Ch1 – Ch2 
Ch1 – Ch4 
Ch1 – Ch4 
 



Cymru, a mentrau ymchwil cydweithredol 
gyda chymunedau dros Gymru 

• Cynnal ymchwil ehangu ymgysylltiad gyda Chyngor Celfyddydau 
Cymru. 

Ch1 

Mae staff a'r Bwrdd yn cynrychioli amrywiaeth Cymru 

A1.11 
Diweddaru Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
ac Amcanion Amgueddfa Cymru 

Adnoddau 
Corfforaethol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prif Swyddog 
Gweithredu 
 
Cyfarwyddwr 
Cyffredinol 

• Mae amcanion cydraddoldeb blwyddyn un yn canolbwyntio ar 
sefydlu data sylfaenol, adrodd, polisïau, datblygiad staff a chyflog 
teg. 

• Treialu dull recriwtio yn seiliedig ar farn mewn rolau sy'n ymwneud 
â chwsmeriaid. 

• Datblygu polisi a disgrifiadau rôl, hyrwyddo cyfleoedd a sefydlu 
hyrwyddwyr cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan sicrhau 
cynrychiolaeth ar gyfer pob nodwedd warchodedig. 

• Ystyried mesuriadau eraill yn y tymor byr a chanolig gan gynnwys 
cyfethol pobl â phrofiad byw. 
 

• Ystyried cyflwyno cynnig ar gyfer Bwrdd Cynghori Cydraddoldeb a'r 
Iaith Gymraeg. 

 
• Ystyried cyflwyno cynnig ar gyfer Asiant er Newid parhaol ar lefel 

uwch. 
 

Ch1 – Ch4 
 
 
Ch1 – Ch2 
 
Ch4 
 
 
Ch4 
 
 
Ch4 
 
 
Ch4 

Hyrwyddo strategaethau cydraddoldeb Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol 

A1.12 
Cefnogi'r gwaith o roi Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru ar 
waith, yn ogystal â chynlluniau 
cydraddoldeb eraill mewn amgueddfeydd 
ac orielau 

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol 

• Cefnogi'r broses o sefydlu Tasglu Cydraddoldeb Hiliol, a darparu 
cefnogaeth sefydliadol mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau 
Cymru. 

• Ymgysylltu a chydweithio ag amgueddfeydd ac orielau lleol i 
gyflawni cynlluniau perthnasol. 

• Cefnogi'r gwaith o roi projectau, polisïau a chynlluniau cymeradwy 
ar waith. 

Ch3 – Ch4 
 
 
Ch3 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 



• Cyhoeddi adroddiadau yn unol â thargedau a cherrig milltir, fel y 
nodwyd yn y Cynllun Gweithredu. Cynnal ymchwil ehangu 
ymgysylltiad gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. 

 

 

Ymrwymiad Strategol 2: Ysbrydoli creadigrwydd a dysgu am oes  
Gweithgaredd Cyfarwyddwr Cynllun Gweithredol 2021/22 – Camau Gweithredu Chwarter 

Fel sefydliad creadigol, meithrin a hwyluso creadigrwydd i bawb, a dathlu cyflawniadau creadigol Cymru 

A2.01 
Datblygu a rhoi Strategaeth a Chynllun 
Creadigrwydd 5 Mlynedd ar waith ar gyfer yr 
Amgueddfa 

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol 

• Cynnal arolwg llenyddiaeth ar gyfer y Strategaeth Creadigrwydd. 
• Nodi rôl gwahanol adrannau ar draws Amgueddfa Cymru wrth 

feithrin creadigrwydd y cyhoedd. 

Ch1 – Ch4 
Ch4 

A2.02 
Datblygu Cynllun Busnes a Strategaeth 5 
Mlynedd Addysg a Rhaglenni Cyhoeddus a'u 
rhoi ar waith 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cynnal gweithdai mewnol ac allanol i archwilio opsiynau cynnwys 
ar gyfer arddangosfeydd, digwyddiadau ac addysg gydag 
astudiaethau dichonoldeb. 

• Cwblhau strategaeth a chynllun gweithredu ar gyfer Addysg a 
Rhaglenni Cyhoeddus. 

Ch1 – Ch2 
 
 
Ch2 – Ch4 

A2.03 
Cynnal arddangosfeydd a digwyddiadau i 
ddathlu creadigrwydd ar y cyd â 
phartneriaid 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu a chyflawni Rhaglenni Digwyddiadau ac Arddangosfeydd 
i gefnogi a dathlu creadigrwydd yn amgueddfeydd Amgueddfa 
Cymru a lleoliadau partner yng Nghymru. 

Ch1 – Ch4 

A2.04 
Datblygu llwybrau newydd ar gyfer 
defnyddio ein casgliadau fel adnodd 
ysbrydoledig i wneuthurwyr a phobl 
greadigol broffesiynol 

Casgliadau 
ac Ymchwil 

• Ymgynghori â phobl greadigol broffesiynol i ddod o hyd i’r ffyrdd 
mwyaf effeithiol i hwyluso defnydd o'r casgliad. Ymgorffori 
canfyddiadau o fewn y polisi benthyciadau diwygiedig. 

• Dechrau rhaglenni peilot. 

Ch2 – Ch3 
 
 
Ch3 – Ch4 



Mae pob ysgol yng Nghymru yn defnyddio Amgueddfa Cymru bob blwyddyn i gyflawni'r cwricwlwm cenedlaethol 

A2.05 
Datblygu Cynllun Gweithredu a Chynllun 
Busnes Rhaglenni Addysg i Ysgolion, a'u rhoi 
ar waith 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu cynllun gweithredu drafft i roi ystyriaeth i ddiwygio'r 
diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol, y cwricwlwm newydd a dysgu 
hanes pobl dduon. 

• Cynnal ymgynghoriad llawn gyda'r gymuned ysgolion ac athrawon. 

Ch1 – Ch2 
 
 
Ch1 – Ch4 

A2.06 
Datblygu a chyflawni rhaglenni ac adnoddau 
cyfun i ysgolion 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cynnal gweithgareddau wedi'u hwyluso yn rhithiol i ysgolion, ac yn 
y cnawd yn ein hamgueddfeydd. 

• Cynnal hyfforddiant athrawon a myfyrwyr Tystysgrif Addysg i 
Raddedigion. 

• Datblygu a chyhoeddi adnoddau i athrawon ac ysgolion i gefnogi'r 
cwricwlwm newydd a hyrwyddo cynwysoldeb ac arfer ac 
egwyddorion gwrth-hiliol. 

Ch1 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 

Mae oedolion a theuluoedd ar draws Cymru yn cael eu hysbrydoli i ddysgu gydag Amgueddfa Cymru 

A2.07 
Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu a 
chyflawni Rhaglen Addysg cyn-ysgol 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu a chyflawni adnoddau a gweithgareddau yn ddigidol. 
• Datblygu rhaglen ar gyfer cynnal rhaglenni ffisegol a rhithiol gyda 

phartneriaid, sy’n cynnwys hyrwyddo cynwysoldeb ac arfer ac 
egwyddorion gwrth-hiliol. 

Ch1 – Ch4 
Ch3 – Ch4 

A2.08 
Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu a 
chyflawni Rhaglen Addysg i Deuluoedd a 
Rhwng Cenedlaethau 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu a chyflawni adnoddau a gweithgareddau yn ddigidol. 
• Datblygu rhaglen ar gyfer cynnal rhaglenni ffisegol a rhithiol gyda 

phartneriaid. 

Ch1 – Ch4 
Ch1 – Ch4 

A2.09 
Datblygu Cynllun Gweithredu a Chynllun 
Busnes ar gyfer Addysg i Oedolion, a'u rhoi 
ar waith 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu rhaglen ar gyfer cynnal rhaglenni peilot gyda phartneriaid, 
sy’n cynnwys hyrwyddo cynwysoldeb ac arfer ac egwyddorion 
gwrth-hiliol. 

• Adolygu methodolegau a datblygu cynllun i dyfu a cheisio nawdd 
ychwanegol. 

• Datblygu a chynnal amrywiaeth o gyrsiau a sgyrsiau curadurol ar-
lein. 

Ch1 – Ch4 
 
 
Ch4 
 
Ch1 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 



• Adolygu ein perthynas gyfredol ym maes Addysg Bellach ac Addysg 
Uwch. 

Mae pobl ifanc yn arwain a chynhyrchu rhaglenni a phrofiadau mentrus a chreadigol 

A2.10 
Rhaglenni / modelau achrediad a sgiliau i 
bobl ifanc wedi'u sefydlu 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cyflawni Cynllun Gweithredu Dwylo ar Dreftadaeth yn rhan o 
Gynllun Tynnu'r Llwch. 

• Datblygu modelu achrediad a sgiliau gyda phartneriaid, i gefnogi 
pobl ifanc sy'n wynebu'r anfantais fwyaf. 

• Cyflawni'r Rhaglen Uchelgais Ddiwylliannol. 

Ch1 – Ch4 
 
Ch4 
 
Ch1 – Ch4 

A2.11 
Datblygu Cynllun Gweithredu a Chynllun 
Busnes ar gyfer ehangu ymgysylltiad â phobl 
ifanc, wedi'r fenter Dwylo ar Dreftadaeth 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Myfyrio ar berfformiad yn erbyn Strategaeth a Chynllun 
Gweithredu Dwylo ar Dreftadaeth. 

• Adolygu gwerthusiad o'r rhaglen a datblygu cynllun gweithredu ar 
gyfer 2022-26. 

• Sefydlu sylfaen ar gyfer datblygu ymgysylltiad â phobl ifanc ar ôl i'r 
nawdd ddod i ben. 

Ch3 
 
Ch4 
 
Ch4 

Mae gwirfoddolwyr, lleoliadau a phrentisiaid yn cael eu cefnogi i wireddu eu llawn botensial 

A2.12 
Adolygu Polisi a Chynllun Gweithredu ar 
gyfer gwirfoddoli, lleoliadau, prentisiaethau 
a mentora, a'u rhoi ar waith 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cyflwyno cais Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr. 
• Cynnal archwiliad a gwerthusiad o'n harlwy cyfredol o ran 

lleoliadau, interniaethau a phrentisiaethau. 

Ch1 
Ch3 

A2.13 
Cyflawni'r rhaglen wirfoddoli sefydlog, gan 
gynnwys gwirfoddoli digidol ac e-wirfoddoli 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu ein cynnig e-wirfoddoli. 
• Cefnogi gwirfoddolwyr ar-lein a gyda chylchlythyrau. 
• Cyflawni rhaglenni gwirfoddoli yn unol â chanllawiau diogelu 

COVID-19. 
• Cwblhau adroddiad effaith gwirfoddoli. 

Ch1 – Ch4 
Ch1 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 
 
Ch4 

A2.14 
Datblygu a chyflawni lleoliadau a datblygu 
fframwaith ar gyfer Rhaglen Brentisiaeth 
strwythuredig 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cyflawni'r Rhaglen Brentisiaethau a'r Rhaglen Lleoliadau ar draws 
Amgueddfa Cymru. 

Ch1 – Ch4 



 

 

 

Ymrwymiad Strategol 3: Diogelu ac adfer natur a’r amgylchedd 
Gweithgaredd Cyfarwyddwr Cynllun Gweithredol 2021/22 – Camau Gweithredu Chwarter 

Ymgorffori ein hymateb i'r argyfwng amgylcheddol a natur ym mhopeth a wnawn 

A3.01 
Datblygu Cynllun Rheoli Carbon i gefnogi 
targed Llywodraeth Cymru i gyrraedd 
Carbon Sero Net erbyn 2030, a'i roi ar waith 

Profiad yr 
Ymwelydd 
 
 
 
 
 
Adnoddau 
Corfforaethol 

• Penodi arbenigwr amgylcheddol allanol i gynnal archwiliad carbon 
ym mhob agwedd o fusnes. 

• Diffinio projectau cyfalaf ymarferol sy'n arbed ynni ac yn lleihau 
carbon a'u rhoi ar waith. 

• Dechrau cyflwyno hyfforddiant llythrennedd carbon achrededig i 
staff Amgueddfa Cymru, i helpu i godi ymwybyddiaeth a phenodi 
hyrwyddwyr gwyrdd. 
 

• Cryfhau a datblygu mentrau teithio actif. 

Ch1 – Ch3 
 
Ch1 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 
 
 
 
Ch4 

A3.02 
Adolygu ein polisi a chynllun gweithredu 
Amgylcheddol yn flynyddol i sicrhau 
gwelliant parhaus, a chynnal ein statws 
cydymffurfio achrededig (gan gynnwys ein 
defnydd o ynni a rheoli gwastraff) 

Profiad yr 
Ymwelydd 
 
 
 
Adnoddau 
Corfforaethol 

• Cyflawni'r cynllun gweithredu gan gynnwys gwaith tuag at gynnal 
ein hachrediad y Cynllun Seren BS8555. 

• Gweithio gyda chyrff cenedlaethol a mabwysiadu dull economi 
gylchol i ymgorffori'r 7 R Ailgylchu yn ein gwaith. 
 

• Gweithio tuag at waredu biniau sbwriel mewn swyddfeydd. 

Ch1 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 
 
 
Ch4 

A3.03 
Datblygu cynllun rheoli tir gwyrdd ar gyfer 
bioamrywiaeth ac adfer ym mhob un o'n 
safleoedd amgueddfa 

Profiad yr 
Ymwelydd 
 

• Cyflawni rhaglen o archwiliadau bioamrywiaeth ym mhob safle 
amgueddfa. 

Ch2 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 



• Gweithio gyda phartneriaid i gyflawni projectau 'Natur am byth' 
Adferiad Gwyrdd Cymru, a datblygiad y Gwasanaeth Natur 
Cenedlaethol Cymru arfaethedig. 

A3.031 
Datblygu a chryfhau ein prosesau caffael 
cyfredol i helpu i gefnogi cadwyni cyflenwi 
lleol 

Adnoddau 
Corfforaethol 

• Dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru i hysbysebu ein tendrau fel 
rhai sy'n addas ar gyfer busnesau bach a chanolig lle bod modd. 

• Ceisio gwybodaeth ar isgontractwyr/cadwyni cyflenwi lleol mewn 
tendrau. 

• Darparu cyngor ac arweiniad i staff ar gyfer pryniannau gwerth is, 
gan hyrwyddo'r defnydd o gyflenwyr lleol lle bo'n bosib. 

• Adrodd ar ganran o wariant gan fusnesau bach a chanolig lleol fel 
metrig mesur/Dangosydd Perfformiad Allweddol. 

Ch4 
 
Ch4 
 
Ch4 
 
Ch4 

Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r argyfwng amgylcheddol ac ysgogi pobl i ymateb 

A3.04 
Datblygu cynllun gweithredu a chynllun 
busnes ar gyfer rhaglen digwyddiadau 
blynyddol ar draws amgueddfeydd 
Amgueddfa Cymru ac ar-lein, a'u rhoi ar 
waith, i godi ymwybyddiaeth o'r argyfwng 
hinsawdd 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cynnal digwyddiadau mewn partneriaeth sy'n canolbwyntio ar yr 
argyfwng hinsawdd. 

Ch1 – Ch4 

A3.05 
Datblygu cynllun gweithredu a chynllun 
busnes ar gyfer rhaglen arddangosfeydd ar 
draws amgueddfeydd Amgueddfa Cymru ac 
ar-lein, a'u rhoi ar waith, i godi 
ymwybyddiaeth o'r argyfwng hinsawdd 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu arddangosfeydd sy'n canolbwyntio ar yr argyfwng 
hinsawdd ar y cyd â lleoliadau partner yng Nghymru, a datblygu 
cynlluniau gyda'r Amgueddfa Hanes Natur i groesawu arddangosfa 
Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn i Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd yn haf 2022. 

• Archwilio dulliau datblygu arddangosfeydd ecogyfeillgar. 

Ch1 – Ch4 
 
 
 
 
Ch4 

A3.06 
Sefydlu partneriaethau ar gyfer cyflawni 
rhaglen genedlaethol gyhoeddus i godi 
ymwybyddiaeth o'r argyfwng hinsawdd 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Adolygu cytundebau partneriaeth a thrafod a chytuno ar 
gynlluniau gyda phartneriaid. 

• Cytuno ar waith partner ar gyfer 2022-24. 

Ch3 – Ch4 
 
Ch4 



Mae ymchwil yn canolbwyntio ar fioamrywiaeth a newid amgylcheddol yng Nghymru, neu sydd o fudd i Gymru 

A3.07 
Datblygu rhaglen ymchwil 5 mlynedd 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Lansio 3 phroject a noddir gyda phartneriaid, a monitro cynnydd 
yn chwarterol.   

• Rhannu canfyddiadau ymchwil ar amrywiaeth o blatfformau, 
gydag o leiaf un project yn ymwneud yn uniongyrchol ag adfer 
cynefinoedd naturiol.  

• Cefnogi'r broses o roi cynllun bioamrywiaeth Amgueddfa Cymru ar 
waith. 

Ch3 
 
Ch1 – Ch4 
 
 
Ch1 – Ch4 

A3.08 
Sefydlu a chynnal rhwydwaith partneriaeth 
newydd yng Nghymru ac yn rhyngwladol 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Adolygu partneriaethau a Memoranda Cyd-ddealltwriaeth 
cyfredol, a'u hadolygu a'u hadnewyddu lle y bo'n briodol. 

• Datblygu a chefnogi gallu ymchwil o fewn timau staff. Cryfhau ein 
perthynas â phartneriaid prifysgol yng Nghymru a datblygu 
projectau cydweithredol newydd. 

Ch2 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 

A3.081 
Adnabod ac arddangos ein gwaith ar y cyd 
ag ymchwilwyr a chymunedau lleiafrifol sy’n 
amrywiol eu diwylliant a’u hethnigrwydd, 
wrth ehangu dealltwriaeth y cyhoedd o fyd 
natur a'r amgylchedd 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Datblygu a chyflawni projectau mewnol gydag ymchwilwyr 
amrywiol. 

• Gwella cynrychiolaeth o fewn y rhaglen Cymrodyr Ymchwil drwy 
recriwtio pobl o gefndiroedd sydd wedi'u lleiafrifo. 

• Ceisio nawdd ar gyfer project Hanesion Cudd. 
• Cynnig cyfleoedd hyfforddi drwy Leoliadau Ymchwil Nuffield a 

Myfyrwyr Blwyddyn Hyfforddi Proffesiynol. 

Ch3 – Ch4 
 
Ch4 
 
Ch2 
Ch3 – Ch4 

 

 

Ymrwymiad Strategol 4: Cefnogi lles gyda llefydd a phrofiadau sy'n ysbrydoli 
Gweithgaredd Cyfarwyddwr Cynllun Gweithredol 2021/22 – Camau Gweithredu Chwarter 

Mae ein hamgueddfeydd yn ofodau sy'n cefnogi lles 



A4.01 
Ailddatblygu Amgueddfa Lechi Cymru gyda 
phartneriaid a chymunedau lleol i ddatblygu 
amgueddfa fyd-enwog i'n hymwelwyr a'n 
cymunedau 

Casgliadau 
ac Ymchwil 

• Datblygu a chyflawni cynllunio cysyniad a dichonoldeb gyda 
chymunedau a phartneriaid. 

Ch1 – Ch4 

A4.02 
Cyflawni project uwchgynllunio Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd, drwy fethodoleg 
gyfranogol, ar y cyd â'r tîm dylunio arbenigol 

Profiad yr 
Ymwelydd 

• Dechrau rhaglen 15 mis Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym 
mis Ebrill 2021. 

• Cwblhau cam 1 a dechrau cam 2 gyda'r elfennau perthnasol. 

Ch1 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 

A4.03 
Gwella mynediad ffisegol i bob safle 
Amgueddfa Cymru 

Profiad yr 
Ymwelydd 

• Cynnal gwaith cwmpasu a chynllunio cychwynnol. 
• Comisiynu rhaglen o archwiliadau mynediad cynhwysol rheolaidd 

ar gyfer pob safle. 

Ch2 – Ch4 
Ch3 – Ch4 

Mae pobl yn cael eu cefnogi i fyw bywydau mwy iachus a hapus fel rhan o raglen lles i Gymru 

A4.04 
Datblygu a sefydlu cynllun gweithredu a 
chynllun busnes ar gyfer rhaglen lles ar 
draws amgueddfeydd Amgueddfa Cymru ac 
ar-lein 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Drafftio cynllun gweithredu a chynllun busnes sy'n canolbwyntio ar 
gefnogi'r bobl sy'n wynebu'r anfantais fwyaf, gan gynnwys 
cymunedau wedi'u hymyleiddio a'u hileiddio. 

• Cwblhau cynllun gweithredu a chynllun busnes. 

Ch3 
 
 
Ch4 

A4.05 
Cyflawni rhaglenni lles cydweithredol gyda 
sectorau a darparwyr eraill 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 
 
Casgliadau 
ac Ymchwil 
 
Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 
 
 

• Datblygu a chyflawni rhaglenni gyda phartneriaid, gan gynnwys 
Cysur mewn Casglu. 
  
 

• Cyflawni project Celf mewn Ysbytai gyda dau broject newydd ar y 
cyd â byrddau iechyd. 

 
• Datblygu a chyflawni mentrau i gefnogi pobl sy'n byw gyda 

Dementia. 
• Cyfrannu at drafodaethau bord gron Llywodraeth Cymru ynghylch 

datblygu fframwaith ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol ar gais 
Llywodraeth Cymru. 

Ch1 – Ch4 
 
 
 
 
Ch2 – Ch4 
 
 
Ch1 – Ch4 
 
Ch4 



Cefnogi mwynhad a lles y cyhoedd drwy brofiadau ymwelwyr i'r amgueddfeydd cenedlaethol 

A4.06 
Datblygu Cynllun Gweithredu Profiad 
Ymwelwyr i gefnogi mwynhad a lles 

Profiad yr 
Ymwelydd 

• Adolygu a datblygu Cynllun Gweithredu Profiad Ymwelwyr a 
chynllun busnes i gefnogi mwynhad a lles ymwelwyr, a chefnogi 
pobl ag anableddau a grwpiau blaenoriaeth eraill. 

Ch3 – Ch4 

A4.07 
Datblygu profiadau ymgysylltu 
hunangyfeiriedig i ymwelwyr yn ein 
hamgueddfeydd 

Profiad yr 
Ymwelydd 

• Datblygu rôl Cynorthwy-ydd Amgueddfa i annog ymwelwyr i 
ymgysylltu ag arddangosfeydd ac yn y blaen. 

Ch4 

A4.08 
Gweithio ar y cyd â Phartneriaeth Cymru 
Hanesyddol i ddatblygu profiadau ymwelwyr 
blaenllaw yn y sector, hyfforddiant gofal 
cwsmer a darpariaeth gwasanaeth cwsmer 

Profiad yr 
Ymwelydd 

• Ymgorffori hyfforddiant gofal ymwelwyr yn y Cynllun Gweithredu 
Profiad Ymwelwyr ar gyfer 2021/22 - 2023/24. 

• Cwblhau sesiynau peilot ar gyfer y rhaglen hyfforddi gofal cwsmer. 

Q4 
 
Ch3 – Ch4 

 

 

 

 

Ymrwymiad Strategol 5: Darganfod yr Amgueddfa yn ddigidol 
Gweithgaredd Cyfarwyddwr Cynllun Gweithredol 2021/22 – Camau Gweithredu Chwarter 

Gwella gwasanaethau ac isadeiledd digidol i dyfu a gwella cyrhaeddiad ac ymgysylltu digidol fel rhan hanfodol o'n creadigrwydd a phrofiad yr 

ymwelydd 



A5.01 
Datblygu a chyflawni strategaeth ddigidol i 
amlinellu ein hamcanion ac alinio â 
Strategaeth 2030 Amgueddfa Cymru 

Prif 
Swyddog 
Gweithredu 

• Datblygu cam darganfod y Strategaeth Ddigidol mewn trafodaeth 
â phartneriaid a defnyddwyr. 

• Datblygu cynlluniau a pholisïau cyfryngau cymdeithasol a 
chynnwys digidol i alinio â strategaeth ac ymrwymiadau'r 
sefydliad. 

Ch4 
 
Ch4 

A5.02 
Datblygu gwefan a mewnrwyd newydd i 
adlewyrchu anghenion ein cyfranwyr, a'n 
strategaeth a brand newydd 

Prif 
Swyddog 
Gweithredu 

• Comisiynu cam darganfod i adolygu'r wefan, ei dyluniad, cynnwys 
a phensaernïaeth. 

• Adolygu ac adnewyddu'r fewnrwyd i gefnogi staff, a hwyluso 
cyfathrebu a rhannu gwybodaeth. 

Ch2 
 
Ch3 – Ch4 

A5.03 
Datblygu a rhoi isadeiledd digidol ar waith 
sy'n addas ar gyfer y pwrpas 

Prif 
Swyddog 
Gweithredu 

• Uwchraddio a gwella'r rhwydwaith craidd ac isadeiledd y 
gweinyddwr ac offer defnyddwyr i hwyluso cyflawni, ymgysylltu a 
mynediad at y casgliadau a gwasanaethau. 

• Rhoi datrysiadau yn y cwmwl ar waith ar draws rwydwaith gyfan 
ac ystadau Amgueddfa Cymru. 

Ch2 – Ch4 
 
 
Ch3 – Ch4 

A5.04 
Cyflawni a datblygu ymhellach platfformau 
ERM/CRM a systemau a phrosesau 
cysylltiedig 

Prif 
Swyddog 
Gweithredu 

• Cyflawni Cam 1 y rhaglen ERM/CRM. 
• Cynllunio a chaffael Cam 2 y rhaglen ERM/CRM – yr elfennau 

tocynnu ac archebu. 

Ch1 – Ch3 
Ch4 

A5.05 
Sicrhau uniondeb a diogelwch ein data a'n 
rhwydweithiau, gan gynnwys GDPR 

Prif 
Swyddog 
Gweithredu 

• Rhoi'r datrysiadau gorau posib ar waith i fonitro ein hasedau 
digidol i sicrhau bod unrhyw dor-amod neu ddigwyddiad 
diogelwch yn cael ei adnabod a'i atal ar unwaith. 

Ch2 – Ch3 

Gall pawb greu eu cynnwys, eu profiadau a'u cynnyrch eu hunain drwy ymgysylltu ar-lein 

A5.06 
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid i gyflawni amcanion y 
strategaeth 3 blynedd newydd ar gyfer 
Casgliad y Werin Cymru 

Prif 
Swyddog 
Gweithredu 

• Cyflawni Cynllun Busnes 3 blynedd Casgliad y Werin Cymru. Ch1 – Ch4 

A5.08 
Cyflawni'r Project Digideiddio Celf Gyfoes i 
gynyddu cyfleoedd i arddangos y casgliad 

Casgliadau 
ac Ymchwil 

• Cynnal ymgynghoriad ag amrywiaeth eang o grwpiau defnyddwyr 
dros Gymru. 

Ch2 – Ch4 
 
Ch4 



cenedlaethol mewn orielau ac 
amgueddfeydd dros Gymru 

• Ymgorffori ymatebion o fewn y fethodoleg ar gyfer y platfform ar-
lein. 

A5.09 
Gwella presenoldeb ar-lein i sicrhau y bydd 
profiadau, gwasanaethau a chynnwys digidol 
yn dathlu a chynrychioli syniadau, 
creadigrwydd ac arfer amrywiol a 
chyfoethog yng Nghymru 

Casgliadau 
ac Ymchwil 

• Adnabod cymunedau blaenoriaeth, gan gynnwys cymunedau 
wedi'u hymyleiddio a'u hileiddio, i gael eu cynrychioli ar-lein ym 
maes celf gyfoes. 

• Adnabod ieithoedd blaenoriaeth i'w cynrychioli ar-lein, gan 
gynnwys Cymraeg, Saesneg ac Iaith Arwyddion Prydain (BSL). 

• Adolygu ein harlwy cyfredol. 
• Creu strategaeth a chynllun digideiddio a mynediad at y 

casgliadau, ym maes celf gyfoes. 
• Cynnal ymgynghoriad dros Gymru gydag ystod eang o grwpiau 

defnyddwyr, ac ymgorffori ymatebion ym maes celf gyfoes. 
• Diweddaru a gwella'r Llyfrgell Asedau Digidol i hwyluso defnydd a 

mynediad at y casgliadau. 
• Adolygu comisiynu cynnwys a datblygu cynllun sy'n blaenoriaethu 

cymunedau wedi'u hymyleiddio a'u hileiddio i ehangu comisiynu a 
datblygu cynnwys. 

Ch3 – Ch4 
 
 
Ch3 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 
Ch2 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 

Mae elfen ddigidol yn ategu ymweliad â'r Amgueddfa ffisegol, gan greu profiadau cofiadwy 

A5.07 
Datblygu a chyflawni profiadau digidol 

Prif 
Swyddog 
Gweithredu 

• Adolygu ein darpariaeth ddigidol gyfredol a Wi-Fi ar draws Ystâd 
Amgueddfa Cymru. 

• Datblygu cynllun i wella isadeiledd i ddarparu cysylltedd digidol 
gwell mewn mannau cyhoeddus. 

• Comisiynu astudiaeth dichonoldeb ar gyfer gosod sgriniau 
gwybodaeth mewnol ac allanol i ymwelwyr ar draws Amgueddfa 
Cymru. 

Ch3 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 
 
Ch3 

 

 



Ymrwymiad Strategol 6: Creu cysylltiadau ar draws y byd 
Gweithgaredd Cyfarwyddwr Cynllun Gweithredol 2021/22 – Camau Gweithredu Chwarter 

Bydd Amgueddfa Cymru yn cael ei chydnabod fel amgueddfa o bwys byd-eang 

A6.01 
Cefnogi Strategaeth Ryngwladol 
Llywodraeth Cymru drwy ddatblygu a 
chyflawni Strategaeth Ryngwladol 
Amgueddfa Cymru i gynyddu 
cydnabyddiaeth ar draws y byd 

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol 

• Dechrau datblygu Strategaeth Ryngwladol Amgueddfa Cymru. Ch3 

A6.02 
Datblygu Cynllun Gweithredu Cyfathrebu a 
Marchnata Rhyngwladol a'i roi ar waith 

Prif Swyddog 
Gweithredu 

• Datblygu Cynllun Gweithredu Cyfathrebu a Marchnata 
Rhyngwladol Amgueddfa Cymru. 

Ch4 

A6.03 
Datblygu a rheoli partneriaethau 
rhyngwladol gyda llywodraethau ac 
amgueddfeydd a phartneriaid strategol eraill 

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol 

• Datblygu projectau ymchwil gyda phartneriaid rhyngwladol. Ch4 

A6.04 
Datblygu Cynllun Gweithredu Teithio 
Rhyngwladol ar gyfer Arddangosfeydd 
Amgueddfa Cymru, a'i roi ar waith 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu Cynllun Gweithredu Teithio Rhyngwladol ar gyfer 
Arddangosfeydd Amgueddfa Cymru. 

• Datblygu opsiynau ar gyfer arddangosfeydd teithiol rhyngwladol, i 
lywio achos busnes. 

Ch3 – Ch4 
 
Ch4 

Mae partneriaethau byd-eang yn cael eu datblygu gyda sefydliadau sy'n rhannu ein hymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol, ac yn adnabod gwerth 

gwybodaeth ac arferion cymunedau amrywiol a brodorol 

A6.05 
Creu cysylltiadau a chryfhau ein perthynas â 
gwledydd eraill drwy rannu gwerthoedd 

Cyfarwyddwr 
Cyffredinol 

• Cydweithio â sefydliadau rhyngwladol i ddatblygu a chyflawni 
rhaglen hawliau diwylliannol a democratiaeth ddiwylliannol. 

Ch1 – Ch4 
 
Ch4 



• Datblygu partneriaethau â sefydliadau, ymchwilwyr ac ymarferwyr 
rhyngwladol sy'n arbenigo ym maes hawliau diwylliannol a 
chynnal diwylliant cenhedloedd llai a chynhenid. 

 

 

Hwyluswyr Strategol:  
Gweithgaredd Cyfarwyddwr Cynllun Gweithredol 2021/22 – Camau Gweithredu Chwarter 

Mae rheolaeth a llywodraethu ariannol cryf yn ein galluogi i fod yn gynaliadwy 

B1.01 
Cynnal systemau, prosesau a rheolaeth 
cyllid/caffael cadarn, sy'n bodloni gofynion 
gweithredol a chyfreithiol yn effeithiol 

Adnoddau 
Corfforaethol 

• Paratoi Cyllidebau drafft i'w cymeradwyo gan y Bwrdd. 
• Cynhyrchu cyfrifon rheoli misol ar gyfer y Tîm Gweithredol 

Strategol, ac adroddiadau chwarterol i'r Bwrdd, y Pwyllgor 
Cynllunio, Perfformiad ac Adnoddau, a Llywodraeth Cymru. 

Ch1 – Ch4 
Ch1 – Ch4 

Cynnydd cynhyrchu incwm i gefnogi cyflawni Strategaeth 2030 Amgueddfa Cymru 

B1.02 
Datblygu Strategaeth Cynhyrchu Incwm 
Amgueddfa Cymru sydd wedi'i halinio i'r 
strategaeth sefydliadol 

Datblygu 
Busnes 
 
Casgliadau ac 
Ymchwil 
 
Datblygu 
Busnes 
 
Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu'r strategaeth a dechrau ei rhoi ar waith. 
• Datblygu a dechrau rhoi'r Cynllun Mentrau 3 blynedd ar waith. 

 
• Datblygu a dechrau rhoi'r Cynllun Incwm Casgliadau ac Ymchwil 5 

mlynedd ar waith. 
 

• Cyflawni'r Cynllun Datblygu (Codi Arian) 3 Blynedd. 
 
 

• Datblygu a chyflawni Cynllun Incwm Addysg a Rhaglenni 
Cyhoeddus. 

Ch3 
Ch2 – Ch3 
 
Ch2 – Ch3 
 
 
Ch2 – Ch3 
 
 
Ch1 – Ch4 



Bydd rhaglen ymchwil a gwerthuso gymhwysol yn llywio a datblygu pob maes o'n gwaith 

B1.03 
Datblygu Rhaglen Ymchwil sy'n alinio â'r 
gwaith o gyflawni'r Strategaeth a'r 
Ymrwymiadau, a'i rhoi ar waith 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Cwblhau pob project byw hirdymor. 
• Datblygu strategaeth drawsadrannol 5 mlynedd newydd, sy'n 

adnabod partneriaid a chyfleoedd am nawdd. 
• Datblygu methodoleg glir ar gyfer monitro projectau, a'i rhoi ar 

waith. 
• Sefydlu a gwella partneriaethau â noddwyr ymchwil sylweddol, sef 

Ymchwil ac Arloesi y DU (UKRI)/Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r 
Dyniaethau (AHRC)/Cyngor Ymchwil Amgylchedd Naturiol y DU 
(NERC) a cheisio cyfleoedd newydd am nawdd. 

• Cryfhau a datblygu projectau gyda phartneriaid rhyngwladol. 

Ch1 – Ch4 
Ch3 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 
 
 
 
Ch3 – Ch4 

B1.031 
Datblygu cynllun ar gyfer Ymchwil 
Gyfranogol, sy'n cynnig cyfleoedd i unigolion 
a phartneriaid cymunedol, a'i roi ar waith 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Adolygu gweithgarwch presennol o fewn rhaglenni cyfredol. 
• Gweithio gyda phartneriaid i ddiffinio anghenion yn y dyfodol. 
• Ymgorffori cyfleoedd ar gyfer ymchwil gyfranogol o fewn y rhaglen 

Cymrodyr Ymchwil ddiwygiedig. 

Ch3 – Ch4 
Ch3 – Ch4 
Ch4 

B1.05 
Sefydlu rhaglen ymchwil a gwerthuso i 
gefnogi ymgysylltu hunangyfeiriedig gan 
ymwelwyr yn ein gofodau amgueddfa 

Profiad yr 
Ymwelydd 

• Cynnal arolwg llenyddiaeth o ymgysylltu hunangyfeiriedig ar gyfer 
arfer gorau ac astudiaethau achos. 

Ch4 

B1.06 
Codi proffil allanol ein gallu ymchwil, o ran 
arbenigedd penodol, a'r adnoddau sydd ar 
gael i ymchwilwyr. Gweithio gyda 
phartneriaid cymunedol i ddatblygu 
methodolegau newydd ar gyfer ymchwil 
gyfranogol 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Gwella ein proffil digidol, gan ganolbwyntio ar wefan Amgueddfa 
Cymru i ddechrau. 

• Datblygu cyfres o gynadleddau digidol i rannu ymchwil a datblygu 
rhwydwaith byd-eang. 

• Datblygu perthynas newydd â phartneriaid cymunedol, a chefnogi 
ymchwil gweithredol. 

Ch2 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 
 
Ch2 – Ch4 

B1.07 
Hwyluso a chefnogi cyflawni projectau, gan 
gynnwys archifo gwybodaeth project er 
mwyn i ni edrych yn ôl ar y gwersi a 
ddysgwyd mewn projectau yn y dyfodol 

Adnoddau 
Corfforaethol 

• Cwblhau'r gwaith o ddatblygu cyfres o dempledi project all gael eu 
defnyddio gan reolwyr project ar draws y sefydliad ar gyfer 
projectau penodol. 

• Creu cofrestr projectau i hwyluso'r gwaith o fonitro projectau. 

Ch2 – Ch3 
 
 
Ch2 – Ch3 



Cefnogi a datblygu ein pobl, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr i fewnosod ymddiried, parch a chynhwysiant 

B1.08 
Datblygu Strategaeth Pobl ac Adnoddau 
Dynol a'i rhoi ar waith 

Adnoddau 
Corfforaethol 

• Diweddaru ein model cyflawni adnoddau dynol i gynnwys y shifft i 
Bartneriaid Busnes Adnoddau Dynol. 

• Datblygu a chyflawni strategaethau pobl ac Adnoddau Dynol. 
• Parhau i ganolbwyntio ar iechyd, lles a chynhwysiant staff. Parhau i 

hyfforddi a datblygu staff sy'n cynnig cymorth cyntaf iechyd 
meddwl. 

• Cynnal archwiliadau sgiliau a chynllunio ar gyfer olyniaeth mewn 
rolau allweddol 

• Lansio Arolwg Staff blynyddol. 
• Hyrwyddo gweithio hyblyg, cyfleoedd am ymddeoliad hyblyg a 

threialu gweithio cyfun. 
• Ymgysylltu â'r rhwydwaith Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl i 

helpu i adnabod cyfleoedd, a’u rhoi ar waith 
• Rhoi rhaglenni hyfforddi ar waith ar gyfer ymwybyddiaeth o 

anabledd, ymwybyddiaeth o fod yn fyddar, ac anableddau cudd. 
• Datblygu hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth o hiliaeth. 
• Datblygu polisi secondiad mewnol ac allanol. 

Ch2 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 
Ch1 – Ch4 
 
 
Ch1 – Ch4 
 
Ch3 
Ch3 – Ch4 
 
Ch4 
 
Ch4 
 
Ch4 
Ch3 

Mae'r sefydliad yn cael ei lywodraethu'n rhagorol gan sicrhau bod pobl Cymru'n rhan o'n prosesau penderfynu 

B1.12 
Adrodd ar berfformiad a chynllunio 
sefydliadol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr a 
Llywodraeth Cymru 

Prif Swyddog 
Gweithredu 
 
Adnoddau 
Corfforaethol 
 
Prif Swyddog 
Gweithredu 
 

• Cynhyrchu adroddiadau monitro perfformiad chwarterol i hwyluso 
proses benderfynu Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Llywodraeth Cymru.  

 
• Cynhyrchu Cyfrifon ac Adroddiad Blynyddol a derbyn adroddiad 

archwiliad glân. 
 

• Datblygu'r Cynllun Gweithredol blynyddol a chyflawni'r Adolygiad 
Blynyddol. 

Ch1 – Ch4 
 
 
Ch3 
 
 
Ch4 



Mae'r iaith Gymraeg yn rhan annatod o bob agwedd o'n gwaith 

B1.13 
Polisi a Chynllun Gweithredu’r Iaith 
Gymraeg diwygiedig 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Datblygu Cynllun Gweithredu’r Iaith Gymraeg. 
• Cyhoeddi'r Adroddiad Blynyddol. 
• Drafftio Cynllun Gweithredu ar gyfer 2023-2025, sy'n mynd tu hwnt 

i'r Safonau i gefnogi Cymraeg 2050. 

Ch1 
Ch2 
Ch4 

B1.14 
Cefnogi dysgu Cymraeg ar y cyd â'r Ganolfan 
Genedlaethol Dysgu Cymraeg 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Cyflawni Cymraeg Gwaith a mentrau dysgu eraill. 
• Annog staff, gwirfoddolwyr a'r cyhoedd i ddysgu Cymraeg, ac 

ystyried sefydlu lefel cwrteisi iaith i staff newydd. 

Ch1 – Ch4 
Ch4 

B1.15 
Darparu profiadau a gwasanaethau iaith 
Gymraeg 

Addysg a 
Rhaglenni 
Cyhoeddus 

• Darparu profiadau i ymwelwyr a rhaglenni cyhoeddus drwy 
gyfrwng y Gymraeg dros Gymru ac ar-lein, gan gynnwys defnyddio 
dull lluosieithog i normaleiddio defnydd o’r iaith. 
 

Ch1 – Ch4 

Bydd pawb yng Nghymru yn adnabod ac ymddiried yn Amgueddfa Cymru 

B1.16 
Cyflwyno brand newydd Amgueddfa Cymru 

Prif Swyddog 
Gweithredu 

• Cwblhau project datblygu brand gan gynnwys Strategaeth Brand a 
chynnwys creadigol y brand. Lansio’r rhain yn fewnol ac yn allanol. 

Ch1 – Ch3 

B1.17 
Datblygu a chyflawni Strategaeth Marchnata 
a Chyfathrebu i rannu straeon ac ysbrydoli 
creadigrwydd 

Prif Swyddog 
Gweithredu 

• Datblygu a chyflawni Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu a 
gweithio gyda chydweithwyr a phartneriaid i ddatblygu negeseuon, 
straeon a chyfleoedd yn y cyfryngau allweddol sy'n cyfleu ein 
strategaeth. 

Ch1 – Ch4 

B1.18 
Datblygu Cynllun Gweithredu Eiriolaeth a 
Materion Cyhoeddus yn rhan o'r Strategaeth 
Marchnata a Chyfathrebu 

Prif Swyddog 
Gweithredu 

• Ymgysylltu aelodau’r Chweched Senedd fel blaenoriaeth ar gyfer 
2021/22. 

Ch2 – Ch3 

B1.19 
Datblygu a rhoi blaenoriaethau 
corfforaethol a chyfranwyr ar waith 

Prif Swyddog 
Gweithredu 

• Datblygu blaenoriaethau cyfranwyr corfforaethol a'u rhoi ar waith 
ar gyfer ein holl waith gyda'r cyhoedd. 

• Datblygu cynllun gweithredu i gyflawni argymhellion o'r adolygiad 
o'n platfformau cymdeithasol a digidol. 

Ch2 – Ch4 
 
Ch3 



Mae isadeiledd corfforol yn addas ar gyfer y pwrpas 

B1.20 
Datblygu a chyflawni Strategaeth Rheoli 
Ystadau 5 mlynedd a chynlluniau cysylltiedig 

Adnoddau 
Corfforaethol 

• Datblygu a dechrau rhoi'r Cynllun Rheoli Ystadau 5 Mlynedd ar 
waith. 

• Datblygu a chyflawni'r Cynllun Ystadau blynyddol. 
• Caffael a chomisiynu arolwg cyflwr, ac adolygu a diwygio 

blaenoriaethau a chynlluniau cyfalaf. 
• Caffael a chomisiynu fframwaith gwasanaethau proffesiynol i 

gefnogi cyflawni projectau cyfalaf. 

Ch2 – Ch3 
 
Ch1 
Ch2 
 
Ch2 

B1.201 
Datblygu a chyflawni strategaeth storio 
gynhwysfawr 

Casgliadau ac 
Ymchwil 

• Cynnal adolygiad o anghenion storio ym mhob safle. 
• Adnabod cyfleoedd ar gyfer rhesymoli casgliadau lle y bo'n briodol. 
• Ymgynghori ag amgueddfeydd lleol/awdurdodau lleol i adnabod 

opsiynau ar gyfer rhannu cyfleusterau. 
• Drafftio Strategaeth Storio. 

Ch4 
Ch4 
Ch3 – Ch4 
 
Ch3 – Ch4 

Mae ein hamgueddfeydd ac arferion gweithio'n ddiogel, ac yn cydymffurfio â gofynion Iechyd a Diogelwch 

B1.21 
Sicrhau iechyd, diogelwch a lles ein staff a'n 
hymwelwyr 

Profiad yr 
Ymwelydd 

• Monitro a chynnal iechyd a diogelwch dros bob safle a phob dull o 
weithio. 

• Cynnal gofynion Covid-ddiogel a dulliau gweithio diogel 
angenrheidiol. Cynllunio ar gyfer iechyd a diogelwch wedi COVID-
19. 

Ch1 – Ch4 
 
Ch1 – Ch4 

 


