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1. Pa mor effeithiol y mae Llywodraeth Cymru wedi bod o ran gwella cyfranogiad a 

mynediad at ddiwylliant i bobl mewn tlodi? 

1.1 Mae Kids in Museums yn gweithio ledled Cymru a Lloegr i wneud 

amgueddfeydd yn fannau mwy croesawgar i blant, teuluoedd a phobl ifanc, yn 

arbennig i’r rheiny sydd â’r problemau mynediad mwyaf. Rydym wedi llunio ein 

rhaglenni i gynnig syniadau syml a chost effeithiol i amgueddfeydd i’w helpu i 

orchfygu rhai o’r rhwystrau sy’n wynebu’r grwpiau hyn os ydynt yn ystyried 

ymweld. 

1.2 Mae Kids in Museums wedi bod yn cynnal rhaglen yng Nghymru ers 2012. Dros 

y chwe blynedd diwethaf, mae cymorth Llywodraeth Cymru wedi bod yn werthfawr 

i’n helpu i gynyddu estyniad ein gwaith a’i ymwreiddio mewn amgueddfeydd ledled 

Cymru.  

1.3 Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru wedi ein galluogi i gynyddu ein gwaith 

yng Nghymru, a chyflogi aelod ychwanegol o staff yng Ngogledd Cymru. Crewyd y 

rôl yma o ganlyniad i adborth a gawsom fod amgueddfeydd yn yr ardal honno 

eisiau mwy o gymorth, ac mae wedi rhoi llwyfan a rhwydweithiau i rannu ein 

prosiectau a’n helpu i adeiladu partneriaethau gyda sefydliadau eraill er mwyn 

gwneud ein gwaith yn fwy effeithiol. 

1.4 Gyda chymorth Llywodraeth Cymru rydym wedi gallu cyflawni’r pethau canlynol 

i helpu mwy o bobl o gefndiroedd difreintiedig i fynd i mewn i amgueddfeydd: 

 

• Mae 48 o amgueddfeydd, archifau a sefydliadau treftadaeth wedi llofnodi 

Maniffesto Kids in Museums sy’n helpu amgueddfeydd i fod yn fwy 

croesawgar i deuluoedd, plant a phobl ifanc, yn arbennig y rheiny sydd 

erioed wedi ymweld. 

 



• Mae 30 o deuluoedd yn cymryd rhan yn y gwaith o feirniadu ein Gwobr i 

Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd – mae bod yn feirniad ar gyfer y 

wobr yn agored i bawb. 

• Mae bron i 5,000 o blant a phobl ifanc wedi cymryd rhan yn y Diwrnod 

Meddiannu – mae’r holl blant a phobl ifanc yma wedi gallu cymryd rhan am 

ddim ac ymysg manteision cymryd rhan roedd dysgu rhagor am 

amgueddfeydd a threftadaeth leol, cynyddu hyder a chael mwy o 

ymgysylltiad gyda gweithgareddau treftadaeth eraill. 

 “Credaf fod diwrnodau meddiannu’n ffordd dda o ymgysylltu’n ystyrlon gyda 

phobl ifanc.” (Amgueddfa Casnewydd) 

“Mae’r plant wedi cael profiad unigryw mewn bywyd sydd wedi rhoi’r cyfle iddynt 

drefnu, adeiladu ac arwain taith o amgylch ein Hamgueddfa Genedlaethol. O 

ganlyniad i’r profiad hwn mae hunanhyder a sgiliau cyfathrebu’r plant wedi 

cynyddu’n anghredadwy. Erbyn hyn, mae ganddynt lawer mwy o hyder ynddynt eu 

hunain ac mae hyn wedi cael effaith ar eu dysgu yn yr ysgol.” 

 (Pennaeth) 

• Crewyd 14 o gyfleoedd gwirfoddoli 

1.5 Esboniodd un o’n gwirfoddolwyr o Gymru mai dyma oedd effaith gwirfoddoli 

gyda Kids in Museums ar eu gyrfa yn y dyfodol: 

“Gwirfoddoli gyda Kids in Museums gychwynnodd fy ngyrfa mewn amgueddfeydd. 

Wrth ysgrifennu adolygiad i wefan Kids in Museums, es i ymweld â’r Ganolfan 

Eifftaidd yn Abertawe. Yna, dechreuais wirfoddoli i’r Ganolfan Eifftaidd a symud 

ymlaen i fod yn Arweinydd Addysgol. Yna, penderfynais fod fy ngyrfa’n mynd i fod 

mewn amgueddfa.  Dywedwyd wrthyf y dylwn gael MA mewn Astudiaethau 

Amgueddfa i gael gwaith yn y sector yma, ac mai Prifysgol Caerlŷr oedd y gorau. 

Rhoddais egwyddorion mynediad ac ymgysylltiad Kids in Museums yn fy natganiad 

personol. Erbyn hyn rwyf wedi cwblhau fy MA ac rwy’n cychwyn fy ngyrfa mewn 

amgueddfa. Mae gwirfoddoli gyda Kids in Museums wedi siapio’r ffordd y gwelaf fy 

ngyrfa mewn amgueddfeydd yn y dyfodol.” 

 

 



2. Pa mor effeithiol y mae ymdrechion cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru (sef 

Cyngor y Celfyddydau, yr Amgueddfa Genedlaethol, y Llyfrgell Genedlaethol a 

Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru) a llywodraeth leol wedi bod i ddefnyddio 

diwylliant i drechu tlodi? 

2.1 Mae Kids in Museums wedi ffurfio partneriaeth gydag Amgueddfa Genedlaethol 

a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar nifer o’i brosiectau yng Nghymru. Mae Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru wedi cynnal nifer o Ddiwrnodau Meddiannu hynod effeithiol 

pan fuont yn gweithio gyda phlant o gefndiroedd difreintiedig o ardaloedd Cyfuno. 

“Roedd yr adborth llafar gan yr ysgol yn bositif iawn. Roedd y plant wedi 

mwynhau’n arbennig y cyfle i wneud ‘gwaith go iawn’ ac yn wrth eu boddau’n 

gweld yr eitemau yr oeddent wedi’u digido’n ymddangos ar unwaith ar wefan y 

Llyfrgell. Roedd yr athrawon wedi synnu’n fawr at faint o’r Llyfrgell y cafodd y plant 

ei weld ac yn teimlo bod y plant wedi cyfrannu go iawn i waith y Llyfrgell y diwrnod 

hwnnw. Drwy gymryd rhan, roeddent wedi cael cipolwg unigryw ar eu treftadaeth 

Gymreig, mewn testun, sain a ffilm ac wedi gweld gwerth ei chadw a sut mae’n cael 

ei defnyddio heddiw.” (Adborth am Ddiwrnod Meddiannu Llyfrgell Genedlaethol 

Cymru gan ysgol a gymerodd ran) 

2.2 Yr amgueddfeydd sy’n rhan o’r Amgueddfa Genedlaethol oedd rhai o’n 

partneriaid a chefnogwyr pwysicaf a mwyaf hirdymor yng Nghymru. Roeddent yn 

un o lofnodwyr cynnar Maniffesto Kids in Museums, maent wedi darparu lle i 

ddigwyddiadau a hyfforddiant ac maent yn gyfranogwyr tymor hir yn y Diwrnod 

Meddiannu. Mae’r rhan fwyaf o’r amgueddfeydd cenedlaethol wedi bod yn rhan o’r 

Diwrnod Meddiannu ers pump neu chwe blynedd erbyn hyn ac mae hyn wedi 

cyfrannu’n werthfawr at ymdrechion Kids in Museums i ymwreiddio’r dull yma o 

gyfranogi yn amgueddfeydd Cymru. 

 

3. Pa effaith mae rhaglen Cyfuno Llywodraeth Cymru wedi’i chael ar ddefnyddio 

diwylliant i fynd i’r afael â thlodi? 

3.1 Mae Cyfuno wedi rhoi mwy o ffocws i ymdrechion Llywodraeth Cymru, gyda 

mwy o gwmpas i gydweithio’n rhanbarthol (gwelwch isod). Mae hefyd wedi ein 

helpu i siapio a thargedu’r Diwrnod Meddiannu’n well er mwyn sicrhau ei fod yn 

cyrraedd y rheiny sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf wrth ymweld a chyfranogi mewn 

amgueddfeydd. 



“Mae’r Diwrnod Meddiannu’n annog sefydliadau nad ydynt yn ymgysylltu gyda 

phobl ifanc yn rheolaidd i’w cynnwys nhw fwy a gwneud eu lleoliad yn fwy 

cynhwysol.” (Techniquest Glyndŵr) 

3.2 Yn 2017, roedd bron i 75% o’r amgueddfeydd a gymerodd ran yn y Diwrnod 

Meddiannu’n rhan o rwydwaith Cyfuno. Soniodd yr amgueddfeydd bod y cydlynwyr 

Cyfuno’n ffactor allweddol i’w galluogi i redeg Diwrnod Meddiannu. 

3.3 Canfu’r amgueddfeydd a gymerodd ran bod rhedeg prosiect Diwrnod 

Meddiannu wedi helpu pobl ifanc i gyflawni bob un o saith dangosydd Cyfuno. 

Cyflawnwyd y tri isod mewn 60-70% o’r cyfranogwyr Diwrnod Meddiannu yn 2017: 

• Yn gallu rheoli eu lles meddwl a’u hiechyd corfforol yn well 

• Gwell agwedd tuag at ddysgu ffurfiol 

• Gwell sgiliau digidol 

“Mae cyfranogwyr wedi dod yn ôl ers hynny i gael profiad gwaith ac i wneud gwaith 

gwirfoddol; bu’r cyfranogwyr yn meddiannu’r cyfryngau cymdeithasol.” (Archifau 

Morgannwg) 

“Daeth ysgol o Gymunedau yn Gyntaf - dim rhieni, ond cyfle i blant gymryd rhan ac 

ymweld ag amgueddfa na fyddent efallai wedi ymweld â hi fel arall .” (Amgueddfa 

Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru ac Amgueddfa Llandudno) 

3.4 Er bod y cymorth gan Cyfuno a’r fframwaith a ddarparwyd gan ddangosyddion 

Cyfuno wedi galluogi i rai amgueddfeydd ddarparu digwyddiadau Diwrnod 

Meddiannu gyda ffocws cryf ar ddatblygu sgiliau a mynediad i bobl ifanc 

difreintiedig, mae rhwystrau o hyd sy’n atal rhai amgueddfeydd rhag cymryd rhan 

nad yw Cyfuno wedi gallu ymdrin â nhw. Mae’r rhain yn ymwneud yn bennaf â 

gallu’r staff a’r ffaith nad oes gan ysgolion yr amser a’r adnoddau i weithio gydag 

amgueddfa. 

 

 

 

 



4. Pa mor effeithiol mae rhaglenni arloeswyr Cyfuno wedi bod wrth ysgogi 

cydweithredu lleol? 

4.1 O brofiad Kids in Museums o weithio yng Nghymru, mae rhwydweithiau 

cydweithredol yn un o gryfderau Cyfuno. Maent yn annog partneriaethau lleol ar 

draws gwahanol sectorau sy’n arbed llawer o amser ac adnoddau ac yn helpu i 

sicrhau ein bod yn gweithio gyda chynulleidfaoedd difreintiedig – rhywbeth sydd 

ddim yn digwydd yn Lloegr. 

Dyma esiamplau o hyn o waith Kids in Museums: 

4.2 Sir Gaerfyrddin  

Yn 2017 cydweithiodd Llanelly House, Llyfrgell Llanelli ac Amgueddfa Parc Howard 

i ddarparu Diwrnod Meddiannu. Cyflwynwyd y Diwrnod Meddiannu i’r tri safle gan 

y Cydlynydd Cyfuno ac roedd y prosiect yn rhywbeth hollol newydd i ddau ohonynt. 

Trwy gydweithio ar y prosiect, llwyddodd y tri safle i rannu arferion gorau a 

chynnig profiad rhagorol i’r bobl ifanc berthnasol. Cynyddodd hyder y bobl ifanc 

wrth iddynt gyfranogi yn y prosiect a chawsent ddysgu sgiliau newydd megis 

arwain teithiau gyda thywysydd. Roedd y staff ymhob un o’r tri safle yn hapus iawn 

gyda chanlyniad y prosiect ac maent yn bwriadu cynnal digwyddiadau ar ddull 

Diwrnod Meddiannu yn y dyfodol. 

“Roedd y cyfranogwyr y buom yn gweithio â nhw’n ei chael hi’n heriol iawn treulio 

mwy nag ychydig funudau’n gwneud un gweithgaredd – a chawsent eu dewis am 

eu bod yn cael eu hanwybyddu’n aml iawn pan mae pobl yn cael eu dewis i 

dderbyn cyfleoedd newydd. Ein targed yn syml iawn oedd rhoi croeso positif iddynt 

a chipolwg ar yr hyn sy’n digwydd ‘yn y cefn’ mewn amgueddfa. Cyflawnwyd y nod 

yma am fod y mwyafrif o’r cyfranogwyr wedi dod yn ôl ar ôl cinio ac wedi aros yn 

yr amgueddfa drwy’r dydd – a llwyddodd un ohonynt i wneud y daith yn 

annibynnol hyd yn oed, oedd yn gam mawr iawn o ran dangos ymrwymiad i’r 

diwrnod.”  

O ganlyniad i lwyddiant y Diwrnod Meddiannu, cawsom gyfle hefyd i greu 

partneriaeth â Get It Loud In Libraries i gynnal digwyddiad cerddoriaeth fyw i bobl 

ifanc leol yn Llyfrgell Llanelli. 

 



4.3 Castell Nedd Port Talbot 

Yn 2018, mae Kids in Museums wedi cefnogi Tai Tarian ym Mhort Talbot i ddod â 

sefydliadau addysgol, celfyddydau a threftadaeth at ei gilydd, i weithio gyda grŵp 

o ddisgyblion o Ysgol Bae Baglan ar brosiect sy’n dathlu treftadaeth sinematig yr 

ardal leol.  Bydd y prosiect, a fydd yn rhedeg yn 2019, yn galluogi i’r bobl ifanc 

ddysgu nifer o sgiliau digidol a threftadaeth ymarferol yn ogystal â magu hyder a 

dysgu sgiliau megis gweithio mewn tîm. 

4.4 Conwy 

 

Drwy’r rhwydwaith Cyfuno, mae Kids in Museums wedi derbyn gwahoddiad i 

ddigwyddiadau sydd wedi eu galluogi i rwydweithio gyda sefydliadau eraill. Mae 

cydlynydd Cyfuno wedi hybu gwaith Kids in Museums hefyd ac wedi annog lleoedd 

newydd i ymuno â’r Diwrnod Meddiannu gan gysylltu safleoedd gyda Chydlynydd 

Gogledd Cymru. Canlyniad hyn oedd bod Amgueddfa Syr Henry Jones wedi cymryd 

rhan yn y Diwrnod Meddiannu am y tro cyntaf eleni. 

4.5 Gwynedd 

 

Pan wahoddwyd Kids in Museums i fynd i gyfarfod Cyfuno cawsom y cyfle i sefydlu 

gwell cysylltiadau gyda Mantell Gwynedd, sef canolfan gwirfoddolwyr y sir a chodi 

ymwybyddiaeth pobl o’n gwaith yn gyffredinol. Roedd y cyfleoedd i rwydweithio a 

grewyd yn rhannol drwy’r rhwydwaith Cyfuno wedi rhoi hwb i Kids in Museums i 

gydweithio gydag EDAU i gynnal digwyddiad am y Diwrnod Meddiannu i 

ymarferwyr, safleoedd treftadaeth ac athrawon ym mis Mawrth 2018. 

Rydym hefyd wedi cynnal digwyddiad cerddoriaeth fyw yn Amgueddfa Lechi Cymru, 

gan ddod â chynulleidfa newydd o’r ardal Cyfuno hon i’r amgueddfa am y tro 

cyntaf. Roedd mwy na dwy ran o dair o’r gynulleidfa’n iau na 18. 

4.6 Hyfforddiant i Ardaloedd Cyfuno De Cymru 

Ym mis Mawrth 2018, bu Kids in Museums yn gweithio mewn partneriaeth ag 

ardaloedd Cyfuno yng Nghaerdydd, Casnewydd, Torfaen a Chaerffili i ddarparu 

ychydig o hyfforddiant am gefnogi pobl ifanc sydd ar y sbectrwm awtistig i ymweld 

ac ymgysylltu â safleoedd diwylliannol. Roedd cefnogaeth y cydlynwyr Cyfuno’n 

golygu bod yr hyfforddiant yn ymestyn ymhell a gallem ddefnyddio amrywiaeth o 

astudiaethau achos a rhannu dysgu ar draws gwahanol sectorau. 



4.7 Mae’r cydlynwyr Cyfuno ymhob un o’r ardaloedd hyn wedi helpu Kids in 

Museums i feithrin trefniadau cydweithio lleol er mwyn rhannu gwybodaeth a 

sgiliau a datblygu cyfranogaeth weithredol pobl ifanc leol mewn diwylliant a 

threftadaeth. Ond, ym Mhort Talbot a Sir Gaerfyrddin, roedd angen mwy o gyllido 

prosiect na’r grant Cyfuno i gefnogi gweithgareddau prosiect ac mae hyn yn 

parhau’n her wrth geisio hybu cydweithredu graddfa fwy yn y tymor hirach 

 

 

 

 

  


