
Maniffesto ar gyfer 
amgueddfeydd lleol 
yng Nghymru



Mae amgueddfeydd yng Nghymru  
wrth galon eu cymunedau. Maent yn  
rhoi ymdeimlad o le neu gynefin; yn codi 
ymwybyddiaeth o bynciau hollbwysig  
fel yr argyfwng hinsawdd, amrywiaeth  
a chydraddoldeb; yn cynnig manteision 
economaidd ac yn darparu gwasanaethau 
cymunedol – yn enwedig yn ystod  
y pandemig. 
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Dros y pedair blynedd ddiwethaf bu amgueddfeydd  
yn cefnogi’r gwaith o gyflawni rhai o bolisïau allweddol 
Llywodraeth Cymru, yn fwyaf nodedig rai sy’n ymwneud 
â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r gwaith 
wedi amrywio o gefnogi dysgu anffurfiol a ffurfiol  
i wella iechyd a lles a mynd i’r afael ag anghyfiawnder 
cymdeithasol, ynghyd â sicrhau manteision 
cymdeithasol ac economaidd di-rif i Gymru.  
Mae amgueddfeydd yn ganolog i’r ymdrech i sicrhau 
democratiaeth ddiwylliannol a hawliau diwylliannol 
ledled Cymru, ac maent yn cyflwyno ein straeon  
i ymwelwyr o bedwar ban byd 

Yn ddiweddar, cafodd digwyddiadau 
gwleidyddol a chymdeithasol fel llymder,  
y pandemig a Brexit effaith ddifrifol ar  
Gymru gan esgor ar raniadau newydd mewn 
cymunedau.  Yn fwy nag erioed o’r blaen,  
mae angen amgueddfeydd ar bobl i’w helpu  
i wneud synnwyr o’r byd o’n hamgylch ac i 
gynnig cyfleoedd i ddysgu, ymgysylltu a llunio 
eu dyfodol. Yn ystod argyfwng Covid-19, mae 
amgueddfeydd wedi cefnogi cymunedau lleol 
trwy’r pandemig mewn llawer o ffyrdd:
–  Roedd amgueddfeydd yn cynnwys Storiel  

ym Mangor, amgueddfa Firing Line yng 
Nghaerdydd, ac Amgueddfa Wrecsam  
yn darparu adnoddau arbenigol i gefnogi 
dysgu gartref yn ystod y cyfnodau clo.

–  Aeth amgueddfeydd yn cynnwys Amgueddfa 
Ceredigion, Amgueddfa Caerdydd ac 
Amgueddfa Dinbych-y-pysgod ati i greu 
prosiectau ymgysylltu â’r gymuned i helpu  
i gofnodi profiad pobl o bandemig Covid-19. 

–  Mewn amgueddfeydd fel Castell Cyfarthfa, 
y Ganolfan Eifftaidd, Amgueddfeydd Sir 
Fynwy, Amgueddfa Cwm Cynon ac Y Gaer, 
datblygwyd gwaith ymgysylltu digidol 
newydd i gynyddu eu cynulleidfaoedd 
digidol tra oedd eu drysau ar gau.

–  Bu Amgueddfa Cymru’n cefnogi ymdrechion 
y GIG trwy wahodd staff ysbytai i ddewis 
darnau o’r Casgliad Celf Cenedlaethol  
i gynnig ysbrydoliaeth a chysur i staff  
a chleifion. 

Yma (Amgueddfeydd yn Newid Bywydau, 
Cymru), cewch wybod rhagor am y ffyrdd  
y bu amgueddfeydd yn cydweithio â’u 
cymunedau i wneud lles i fywydau pobl.. 
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Beth Nesaf i 
Amgueddfeydd  
yng Nghymru? 
Mae amgueddfeydd yng Nghymru  
yn cael eu gwerthfawrogi ond maent 
hefyd yn fregus. Yn ôl ymchwil 
Cymdeithas yr Amgueddfeydd, bu 
gostyngiad o 31% mewn termau real 
ym muddsoddiad awdurdodau lleol 
mewn amgueddfeydd yng Nghymru 
yn y degawd diwethaf. Bu’r sefyllfa 
fregus hon yn amlwg ers peth amser 
– cafodd ei chydnabod yn glir yn 
Adolygiad Arbenigol Llywodraeth 
Cymru o Ddarpariaeth Amgueddfeydd 
Lleol yng Nghymru, 2015. Mae llawer 
o argymhellion yr adroddiad 

hwnnw’n dal yn berthnasol  
i’r sector heddiw, ac anogwn 
awdurdodau lleol i drafod  
gyda Llywodraeth Cymru ac 
amgueddfeydd lleol gan ystyried 
gweithredu’r argymhellion  
yn y cyd-destun presennol. 
Yn 2022, rydym yn gofyn  
i wleidyddion ddychmygu beth  
y gellid ei gyflawni â buddsoddiad 
newydd uchelgeisiol i sicrhau 
dyfodol diwylliannol a chreadigol  
y genedl.
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Gall amgueddfeydd gyfrannu at amcanion 
awdurdodau lleol, nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a Rhaglen 
Lywodraethu newydd Llywodraeth  
Cymru mewn sawl ffordd, yn cynnwys: 
–  helpu cymunedau lleol i ffynnu
–  hyrwyddo’r iaith Gymraeg a rhoi  

cyfleoedd i bobl ei defnyddio
–  meithrin balchder mewn lleoedd  

a’r amgylchedd  
–  adfywio’r economi yn lleol  

ac yn genedlaethol 
–  datblygu profiadau ac adnoddau  

dysgu cyfranogol ar gyfer y cwricwlwm 
newydd a dysgwyr o bob oed

–  hyrwyddo iechyd a lles corfforol a meddyliol 

–  mynd i’r afael â thlodi a chreu cyfleoedd  
ar gyfer y bobl sydd fwyaf tebygol o 
ddioddef allgáu economaidd-gymdeithasol 

–  annog twristiaeth gynaliadwy a ‘gwyliau 
gartref’ trwy sicrhau bod gan ardaloedd  
lleol ledled y wlad arlwy amrywiol i ddenu 
twristiaid domestig 

–  tynnu sylw at argyfwng yr hinsawdd  
a natur a hyrwyddo cynaliadwyedd

–  cefnogi cymunedau sydd heb  
gynrychiolaeth ddigonol a hybu 
dealltwriaeth o faterion sy’n ymwneud  
â chydraddoldeb

–  gwella hygyrchedd a chyfranogiad ym  
maes diwylliant a threftadaeth fel y gall 
pawb eu mwynhau
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Er mwyn sicrhau’r manteision hyn, dylai 
awdurdodau lleol ddrafftio a gweithredu 
strategaethau diwylliannol lleol sy’n darparu 
fframwaith i sicrhau bod amgueddfeydd,  
gan weithio ochr yn ochr â mathau eraill  
o gelfyddyd, yn chwarae eu rhan yn y broses 
adfer ar ôl Covid ac yn helpu i greu 
cymunedau llewyrchus. Dylai’r rhain dalu 
sylw i Strategaeth Ddiwylliannol newydd 
arfaethedig Llywodraeth Cymru, ac ystyried 
sut y gall amgueddfeydd gyfrannu at bob 
math o weithgareddau awdurdodau lleol,  
yn cynnwys iechyd a lles, twristiaeth a thwf 
economaidd. Dylai buddsoddiad awdurdodau 
lleol ganolbwyntio ar: 

–  Sicrhau bod amgueddfeydd yn gallu darparu 
gwasanaethau craidd amgueddfeydd a 
chadw digon o arbenigedd mewnol i reoli 
prosiectau a chodi arian ar gyfer gwaith  
ar brosiectau.   

–  Datblygu seilwaith a sgiliau digidol a’r gallu  
i weithio’n ddigidol. Yn ystod pandemig 
Covid-19, bu amgueddfeydd ledled Cymru 
yn ymwneud â chymunedau yn ddigidol  
ac fel arall, gan gefnogi dysgu gartref  
a darparu adnoddau i gefnogi teuluoedd  
a chymunedau.  Gyda buddsoddi 
cydgysylltiedig mewn seilwaith a sgiliau 
digidol, gall amgueddfeydd greu model 
hybrid cynaliadwy o ddigwyddiadau, 
rhaglenni ac ymgysylltu wyneb yn wyneb  
ac ar-lein ar gyfer y dyfodol. 

–  Datblygu gweithlu medrus ac amrywiol  
sy’n sicrhau bod amgueddfeydd lleol yng 
Nghymru wir yn adlewyrchu a chynrychioli 
eu cymunedau ac amrywiaeth y gymdeithas 
yng Nghymru, gan ofalu am gasgliadau  
a’u defnyddio mewn ffordd arbenigol  
ac egwyddorol.  

–  Sicrhau bod amgueddfeydd lleol yn  
gallu cydweithio â’u cymunedau lleol a’u 
croesawu fel mannau sifig llewyrchus lle 
mae pawb yn cael eu cynrychioli ac yn  
gallu ymgysylltu â’r casgliadau, y straeon  
a’r syniadau a chael budd ohonynt.

–  Cefnogi twristiaeth a mentrau  
economaidd a ysgogir gan ddiwylliant,   
yn cynnwys digwyddiadau cenedlaethol  
fel Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Mae’r 
digwyddiadau hyn yn hanfodol er mwyn  
denu ymwelwyr i amgueddfeydd  
a chefnogi twristiaeth ddomestig.

–  Denu buddsoddiadau eraill gan y 
llywodraethau a buddsoddiadau dyngarol 
mewn amgueddfeydd trwy gydweithio â’r 
llywodraethau cenedlaethol, asiantaethau  
a rhoddwyr i bennu prosiectau a fydd  
yn gwneud lles cymdeithasol.

66MANIFFESTO AR GYFER AMGUEDDFEYDD LLEOL YNG NGHYMRU



Bydd awdurdodau lleol sy’n creu strategaethau 
diwylliannol clir ac sy’n dewis buddsoddi yn eu 
hamgueddfeydd ar sail y meysydd blaenoriaeth  
uchod mewn sefyllfa dda i ddarparu amgueddfeydd 
gwell ar gyfer eu cymunedau, ac i gyflawni eu 
hamcanion eu hunain, yn cynnwys rhai a bennir gan 
Lywodraeth Cymru yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a’r Rhaglen Lywodraethu ehangach, yn ogystal 
ag ym Maniffesto CLlLC ar gyfer Lleoliaeth a Maniffesto 
CLlLC ar gyfer Cymru Wledig. 

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd  
a Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru  
yn barod i gydweithio â chynghorwyr ac 
awdurdodau lleol ledled Cymru i gefnogi 
buddsoddi strategol, cadarnhaol mewn 
amgueddfeydd lleol.  

Os hoffech drafod yr argymhellion sydd  
yn y ddogfen hon, gallwch ysgrifennu at:  
Nest Thomas  
Llywydd Ffederasiwn Amgueddfeydd  
ac Orielau Celf Cymru:  
nestthomas@gwynedd.llyw.cymru 
Sharon Heal  
Cyfarwyddwr Cymdeithas yr Amgueddfeydd: 
info@museumsassociation.org
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Cymdeithas yr Amgueddfeydd 
/Museums Association
42 Clerkenwell Close
Llundain / London EC1R 0AZ
T: 020 7566 7800
www.museumsassociation.org

http://www.museumsassociation.org

