
Amgueddfeydd

lleol yn gwella

llesiant

Gall anghydraddoldebau effeithio ar y ffordd y mae gwahanol grwpiau

yn cyrchu ac yn rhyngweithio â diwylliant yn wahanol ac mae llawer yn

dal i deimlo eu bod wedi'u heithrio o ofodau sy'n anhygyrch neu'n cael

eu hystyried yn ‘ddiwylliant uchel’. Dyna pam mae gwaith

amgueddfeydd lleol, sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r gymuned mor

bwysig ar gyfer cyflawni'r weledigaeth a nodir yn Neddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae amgueddfeydd bach a mawr ledled

Cymru yn cymryd camau i wella llesiant cymdeithasol, economaidd,

amgylcheddol a diwylliannol eu hardal. Maent yn defnyddio cyfrwng

diwylliant i gyfrannu at bob un o'r nodau llesiant cenedlaethol at

amcanion llesiant eu hawdurdod lleol.



Lleihau unigedd ymysg

pobl hŷn trwy gaffis

dementia

Cymru Iachach:

Defnyddio

cyfrwng

diwylliant i

wella llesiant

Mae pob enghraifft yn cyfrannu

at y nod hwn fel y cawsant eu

gwneud trwy gyfrwng diwylliant

ac maent yn cefnogi ac yn

hyrwyddo'r Gymraeg

Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn ffynnu:

Adrodd straeon pobl ag

anableddau dysgu

Cynnig gweithgareddau

a hyfforddiant BSL

Cymru sy’n Fwy Cyfartal:

Rhoi llais i gymunedau heb

gynrychiolaeth ddigonol

Helpu i gysylltu cymunedau â'u

treftadaeth

Cymru o Gymunedau Cydlynus:

Gwella cyflogadwyedd ac

addysgu sgiliau newydd

Hyrwyddo busnesau ac

artistiaid lleol

Cymru Lewyrchus:

Codi ymwybyddiaeth o

argyfwng hinsawdd a

bioamrywiaeth

Ceisio atebion tymor hir i

faterion defnydd tir

Cymru Gydnerth:

Gwella gwybodaeth am ddiwylliannau tramor

Rhannu diwylliant Cymru â'r byd

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches i fynegi eu

hunain trwy lenyddiaeth

Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang:

Mae gwaith amgueddfeydd lleol yn cyfrannu at:



Gweithio mewn

partneriaeth â

chymunedau

• Cymru o Gymunedau

Cydlynus

Yn cyfrannu at amcan llesiant

Cyngor Ynys Môn:

Hefyd yn cyfrannu at:

Cymru Lewyrchus

Cydweithio rhwng Llywodraeth

Cymru, Cyrff Diwylliannol ac

ardaloedd awdurdodau lleol.

Yn annog cyfranogiad mewn diwylliant

a threftadaeth gyda'r rhai sy'n dioddef

o anfantais economaidd-gymdeithasol

Cefnogi blynyddoedd cynnar a dysgu

ar draws pob grŵp oedran, llesiant

meddyliol a chorfforol, a chydlyniant

cymunedol

Cyfuno - cynyddu

cyflogadwyedd
Mynd i'r afael ag

anghydraddoldeb

rhanbarthol a hyrwyddo

gwaith teg

Adeiladu cymunedau,

diwylliant ac iaith gydnerth

Cymru sy’n Fwy Cyfartal

Cymru o Gymunedau

Cydlynus

Yn cyfrannu at amcanion

llesiant Llywodraeth Cymru:

Hefyd yn cyfrannu at:

Mae siop yr oriel yn cefnogi artistiaid,

gwneuthurwyr a chyflenwyr lleol

Mae 90% o’r holl wneuthurwyr yn dod

o Gymru ac mae 70% o'r holl gyflenwyr

yn Gymraeg

Mae'r lleoedd arddangos yn cefnogi

10-15 o artistiaid yn flynyddol, yn

ogystal â 40 o wneuthurwyr a

chyflenwyr ychwanegol trwy'r Ffair

Grefftau Nadolig

Yn 2019/20, cefnogodd eu rhaglen

ddigwyddiadau 34 o artistiaid wnaeth

arwain 51 gweithdy, dosbarthiadau celf

a gweithgareddau.

Oriel Môn yn hyrwyddo artistiaid

lleol

Ffynhonnell: Jayne Huskisson



Cymru Gydnerth

Creodd panel ieuenctid yr

Amgueddfa arddangosfa

newid hinsawdd i fynd gyda

Dippy’r Dinosor i Amgueddfa

Caerdydd

Nodwyd effaith amgylcheddol y

diwydiant ffasiwn fel eu ‘mater

mawr’

• Datblygu ymgyrch twitter

gyda lluniau o ddinosoriaid sy'n

ymwybodol o'r amgylchedd

Datblygodd y rhai a fu'n rhan

o'r prosiect sgiliau newydd fel

gwnïo, ymchwil, argraffu sgrin

ac ati

Arddangosfa newid

hinsawdd Amgueddfa

Cymru

Defnyddio arddangosfa Defaid yr

amgueddfa i ddod â chymunedau

amrywiol sydd â diddordeb mewn

defnydd tir ynghyd 

Creu lle ar gyfer deialog ynghylch y

tensiynau cyfredol ynghylch dyfodol

defnydd tir yn ucheldiroedd

Ceredigion 

Addysgu am arfer amaethyddol

cyfrifol 

Mae’r amgueddfa bellach yn cynnal

cyfarfodydd misol ‘Ymarferiad Pobl’,

yn rhithiol yn ystod y cyfnod clo, i

gadw’r ddeialog i fynd

Amgueddfa Ceredigion a

dyfodol tir

Bydd gan bawb

gyfoeth o gyfle i

ddysgu, ymchwilio a

chreu

Amgueddfeydd,

arddangosfeydd a

lleoedd cyhoeddus o

ansawdd uchel ar gyfer

mwynhad a dysgu

Cymru Lewyrchus

Cymru sy'n Gyfrifol ar

lefel fyd-eang

Cysylltiadau ag amcanion

llesiant Amgueddfa   Cymru:

Hefyd yn cyfrannu at:

Lleihau'r cyfraniad at

newid yn yr

hinsawdd a cholli

bioamrywiaeth a

delio â'i effeithiau 

Cymru o

Gymunedau

Cydlynus

Cymru sy'n Gyfrifol

ar lefel fyd-eang

Cysylltiadau ag amcan

llesiant Cyngor

Ceredigion: 

Hefyd yn cyfrannu at: 

Ffynhonnell: Amgueddfa Cymru

Ffynhonnell: Ceredigion Council



Cymru Iachach

Caffis Cof i'r rhai sy'n byw gyda

dementia 

Gweithgareddau rhwng cenedlaethau

gyda disgyblion o Ysgol Gyfun

Trefynwy 

Cynyddu sgiliau - daeth myfyrwyr yn

Ffrindiau Dementia ac ymgymryd â

hyfforddiant hel atgofion 

Myfyrwyr wedi gwisgo mewn gwisg

cyfnod ac yn gweini te prynhawn

wedi'i ysbrydoli gan y 1950au 

Cerddoriaeth a gwrthrychau gweledol

a ddefnyddir i sbarduno atgofion

Caffis Cof Amgueddfa Sir

Fynwy

Dysgu Gydol Oes 

Cymru sy’n Fwy

Cyfartal 

Cymru o

Gymunedau

Cydlynus

Yn cyfrannu at amcan

llesiant Cyngor Sir

Fynwy: 

Hefyd yn cyfrannu at: 

Source

Cydweithrediad rhwng Ymddiriedolaeth

Castell Bodelwyddan, Gwasanaeth Celf

Cymunedol Gwynedd, Gwasanaeth Celf

Conwy, Oriel Ynys Môn, gyda

chefnogaeth Llywodraeth Cymru a'i

gynghori gan Betsi Cadwaladr UHB 

Cyflwyno sesiynau i bobl sydd â hanes o

broblemau iechyd meddwl i weld a yw

ymgysylltu ag amgueddfeydd yn gwella

iechyd meddwl a llesiant

Cyflwyno sesiynau celf yn amgylchedd yr

amgueddfa a'r oriel mewn pedwar safle 

Dangoswyd bod gweithgaredd creadigol

mewn amgueddfa yn cael effaith fuddiol

ar lesiant meddyliol pobl sy'n dioddef o

drallod meddwl

Sawl amgueddfa leol - Arteffact

Gwynedd - Mwynhau bywydau hapus, iach a diogel 

Conwy - Sir lle mae treftadaeth, diwylliant ac iaith Gymraeg yn ffynnu 

Cymru sy’n Fwy Cyfartal

Yn cyfrannu at amcan llesiant lluosog, gan gynnwys: 

`

Hefyd yn cyfrannu at: 



Mae pobl yn

addysgedig ac yn

fedrus 

Mae pobl yn cael eu

hysbysu, eu cynnwys,

eu clywed, a gallant

ychwanegu at eu

cymuned 

Cymru o Gymunedau

Cydlynus

Yn cyfrannu at amcan

llesiant Cyngor Conwy: 

Hefyd yn cyfrannu at: 

Cymru sy’n Fwy Cyfartal

Cydweithrediad rhwng Amgueddfa

Caerdydd, Amgueddfeydd Sir

Fynwy, Storiel Bangor, Amgueddfa

Wrecsam, Amgueddfeydd Sir

Gaerfyrddin, Amgueddfa Abertawe,

Amledd Cymru, a Mencap Cymru 

Mae prosiectau Hidden Now Heard

a'n Rhwydweithiau Cymdeithasol yn

casglu recordiadau hanes llafar ac

yn creu arddangosfeydd i

gynrychioli profiadau pobl ag

anableddau dysgu

Sawl amgueddfa leol -

casglu straeon

Daeth yn amgueddfa dairieithog

lle mae Iaith Arwyddion Prydain

ar gael ochr yn ochr â'r

Gymraeg a'r Saesneg 

Ariannu gwirfoddolwr i ddilyn

cyrsiau ac yna dysgu rhaeadru i

weddill y tîm gwirfoddol 

Yn 2021 maen nhw'n gobeithio

cynnig sgyrsiau ‘coffi a chlonc'

BSL a theithiau cerdded hanes

awyr agored i bobl sy'n

defnyddio iaith arwyddion 

Cynllunio i gynnig 8 sesiwn

rhagarweiniol BSL am ddim i

amgueddfeydd annibynnol eraill

ledled Cymru

Amgueddfa Penmaenmawr a

BSL

Caerdydd -

Cymunedau diogel,

hyderus a grymus 

Mae Wrecsam yn lle

diogel lle mae pobl yn

teimlo eu bod yn cael

eu cynnwys

Cymru o Gymunedau

Cydlynus

Yn cyfrannu at amcan

llesiant lluosog, gan

gynnwys: 

Hefyd yn cyfrannu at: 

Ffynhonnell: Amgueddfa Penmaenmawr

Ffynhonnell: Amgueddfa Caerdydd

Ffynhonnell: Amgueddfa Caerdydd

Ffynhonnell: Amgueddfa Penmaenmawr



Creu Mannau lle

mae pobl yn falch

o fyw, gweithio a

chwarae ynddo

Cymru Lewyrchus

Cymru sy’n Fwy

Cyfartal

Cymru Iachach

Yn cyfrannu at amcan

llesiant Cyngor

Rhondda Cynon Taf:

Hefyd yn cyfrannu at:

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Cydweithio â grŵp o artistiaid o Dre-

biwt

Defnyddio canmlwyddiant

Terfysgoedd Hil 1919 fel man

cychwyn, i adrodd straeon am

ragfarn a hiliaeth a brofwyd gan y

gymuned

Comisiynwyd grŵp o artistiaid o'r

gymuned i ymateb yn greadigol:

Gavin Porter i greu ffilm ddogfen

(gyda cherddoriaeth gan Anthony

Ward), Kyle Legall i greu paentiad,

Zaid Djerdi i gynhyrchu lluniau ac Ali

Zay i ysgrifennu darn o farddoniaeth

Prosiect Pobl Tre-biwt

Amgueddfa Caerdydd

Cydweithio rhwng Men's Sheds a

Pharc Treftadaeth Rhondda

Prosiect dan arweiniad prentis

Helpu i ddatblygu sgiliau mewn

ymchwil a thrin gwrthrychau

Canolbwyntio ar ardaloedd

difreintiedig ac ehangu mynediad

i ddiwylliant. Nid yw cymryd rhan

yn costio dim i'r unigolyn er

mwyn sicrhau cydraddoldeb

Wedi creu cysylltiad rhwng yr

amgueddfa a'r cyfranogwyr

Dweud hanes mwyngloddio

Rhondda mewn ffordd

ryngweithiol

Rhondda Cynon Taff's Forging

Knowledge

Cymunedau diogel,

hyderus a grymus

Cymru sy’n Fwy

Cyfartal

Yn cyfrannu at amcan

llesiant Cyngor Caerdydd:

Hefyd yn cyfrannu at:

Ffynhonnell: Parc Treftadaeth Rhondda

Ffynhonnell: Parc Treftadaeth Rhondda



A Wales of Cohesive Communities - continued

• Cydweithrediad rhwng prosiect cychod U

1914/1918 pan Cymru; Amgueddfa ac Oriel

Gelf Storiel, Bangor; Celfyddydau Cymunedol

Gwynedd; Amgueddfa Forwrol Porthmadog;

Llyfrgell Tywyn a Criw Celf

• Cyfres o ddosbarthiadau meistr i blant rhwng

9-14 oed i ddatblygu eu sgiliau, eu

creadigrwydd a'u profiad gyda diwylliant

• Galluogi pobl ifanc i ddysgu; gweithio gyda'i

gilydd a dod â straeon yn fyw trwy greu

gweithiau celf hanesyddol

• Creu fideo i bobl ifanc rannu profiadau a

chawsant dystysgrif a bathodyn

• Mynediad at ran o hanes sydd bron yn angof

trwy arddangosfeydd, fideo; digwyddiad Drysau

Agored;

• Cyfrannu at thema Ymweld â Chymru

Blwyddyn y Môr 2018

Sawl amgueddfa leol - Rhyfel ar y Môr

Storiel
Byw mewn cymdeithas Gymraeg naturiol

Derbyn addysg o'r ansawdd uchaf a fydd yn ein

galluogi i wneud yr hyn yr ydym am ei wneud

Cymru Lewyrchus

Cymru sy’n Fwy Cyfartal

Yn cyfrannu at amcanion llesiant Cyngor Gwynedd:

Hefyd yn cyfrannu at:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNlN8PE6evY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZNlN8PE6evY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yHkeSnH58W8


Cymru sy'n Gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cydweithio ag Amgueddfa Gatrodol

y Cymry Brenhinol (Aberhonddu)

Baneri Japaneaidd wedi'u cyfieithu

a'u hail-ddehongli a ddaliwyd yn yr

Ail Ryfel Byd

Helpu i ddeall stori'r fflagiau a hanes

cadwedig

Yn galluogi pobl i gysylltu'n well â

hanes a gwahanol ddiwylliannau a

threftadaeth

Gwaith Amgueddfa Gwarchodlu

Dragŵn y Frenhines ar faneri

Japan

Mae rhaglen Llenyddiaeth a Thrawma

yn rhaglen ysgrifennu creadigol ar

gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Darparu lle diogel i gyfranogwyr y

prosiect fynegi eu hunain

Cyfleusterau chwarae i blant, a

thocynnau bws am ddim i gael

gwared ar rwystr costau teithio

Wedi ennill gwobr yng ngwobrau

Museum Change Lives Cymdeithas yr

Amgueddfeydd

Gwaith Canolfan Dylan Thomas

gyda ffoaduriaid

Diogelu pobl rhag

niwed - fel bod

ein dinasyddion

yn rhydd o niwed

a cham-fanteisio

Cymru Iachach

Cymru sy’n Fwy

Cyfartal

Yn cyfrannu at amcan

llesiant Cyngor

Abertawe:

Hefyd yn cyfrannu at:

Gwarchod a

gwella treftadaeth

ddiwylliannol

cymunedau'r Parc

gan gynnwys

Treftadaeth

Adeiledig, yr

Amgylchedd

Hanesyddol a'r

defnydd o'r

Gymraeg

Yn cyfrannu at

amcan llesiant

Bannau Brycheiniog:

Ffynhonnell: Canolfan Dylan Thomas

https://www.youtube.com/watch?v=yHkeSnH58W8
https://www.youtube.com/watch?v=JFYrWwc6H3c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yHkeSnH58W8

