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1. Comisiynwyd astudiaeth 
ddichonoldeb gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer Amgueddaa Bêl-droed/Chwaraeon 
i Gymru yn 2017. 

2. Roedd yr astudiaeth ddichonoldeb 
yn cynnwys arfarniad o ystod eang 
o opsiynau ar gyfer Amgueddfa 
Chwaraeon Genedlaethol.  Nododd 
yr adolygiad hefyd nad oes ar hyn o 
bryd unrhyw strategaeth, polisi nac 
arweiniad treftadaeth chwaraeon ar 
gyfer yr arbenigedd. O ganlyniad, mae’r 
adroddiad manwl yn cynnwys cynigion 
i’w hystyried ymhellach, gan gynnwys 
ffurfio Panel Treftadaeth Chwaraeon 
Arbenigol a allai fod yn gyfrifol am bennu 
Gweledigaeth Genedlaethol ar gyfer 
Treftadaeth Chwaraeon a Fframwaith 
Gweithredu cysylltiedig.

3. Aeth yr astudiaeth ati i ystyried 
tystiolaeth o amgueddfeydd pêl-droed 
a chwaraeon eraill yn y DU ac yn 
rhyngwladol. Cynhaliwyd trafodaethau 
gyda: phrif gymdeithasau a chyrff 
llywodraethu chwaraeon cenedlaethol; 
casglwyr a chefnogwyr brwdfrydig; 
Amgueddfa Cymru ac amgueddfeydd 
eraill yng Nghymru lle mae casgliadau 
yn cynnwys arteffactau chwaraeon. 
Mae’r adroddiad terfynol yn cyflwyno 
canfyddiadau manwl ac yn gwneud 
cyfres o argymhellion i’w hystyried 
ymhellach a’u gweithredu.

4. Mae’r adroddiad yn dangos hefyd sut 
gellir gosod achos dros gefnogi diogelu 
treftadaeth chwaraeon Cymru yng 
nghyd-destun gyda’r amcanion llesiant 
a amlinellir yn Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru, Symud Cymru 
Ymlaen 2016-2021 h.y. helpu sicrhau 
cenedl sy’n iach ac egnïol; yn 
uchelgeisiol ac yn dysgu; yn unedig a 
chysylltiedig; yn ffyniannus a diogel.

5. Gellir crynhoi prif ganfyddiadau’r astudiaeth 
ddichonoldeb fel a ganlyn:

a. Mae gweithredu yn unol â’r lefelau 
sy’n ofynnol ar gyfer y safonau Achredu i 
Amgueddfa genedlaethol yn mynnu lefelau 
gwariant cyfalaf a refeniw sylweddol. Er 
enghraifft, dechreuodd yr amgueddfa 
chwaraeon genedlaethol agosaf at Gymru, 
sef yr Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol, 
yn 2001 gydag adeilad yn costio dros 
£12m ac wedi’i leoli yn stadiwm pêl-droed 
Deepdale, Preston. Fodd bynnag, gyda 
diffyg blynyddol o dros £400,000 a dim ond 
100,000 yn mynychu, fe’i gwahoddwyd 
i symud i Fanceinion gyda chynnig i 
danysgrifennu £2m o gostau cynnal y 
flwyddyn, ac yn 2012 fe adleoliodd i 
adeilad chwe llawr Urbis. Fel atyniad gyda 
mynediad rhad ac am ddim, mae bellach yn 
cynhyrchu dros 500,000 o niferoedd sy’n 
ymweld y flwyddyn, ond mae’n dal i gostio 
dros £2.65m i’w redeg, gan gynhyrchu 
incwm o £230,000 o ymwelwyr a £2.58m o 
grantiau a rhoddion. 

b. O ystyried yr hinsawdd ariannol heriol 
presennol a thystiolaeth o amgueddfeydd 
chwaraeon cenedlaethol eraill, daw’r 
astudiaeth hon i’r casgliad na fyddai 
prosiect seilwaith newydd, ar raddfa fawr i 
Gymru yn gallu cynhyrchu digon o incwm 
i fod yn gynaliadwy heb lefel sylweddol o 
gymhorthdal. Yn lle hynny, daw i’r casgliad, 
er mwyn cael Amgueddfa Chwaraeon 
Genedlaethol yng Nghymru, y byddai’n fwy 
effeithiol i wella amgueddfa bresennol sydd 
â chasgliad perthnasol, er mwyn adeiladu 
ar, addasu a gwneud y defnydd gorau o 
gyfleoedd, cyfleusterau, cyllid, staff ac 
arbenigedd presennol.

c. O ran pêl-droed, sef y chwaraeon tîm 
mwyaf yng Nghymru, nad oes ganddo 
stadiwm genedlaethol ychwaith, mae 
gan dref Wrecsam gais dilys i gael ei 
hystyried yn gartref ysbrydol y gêm 
yng Nghymru. Yn 2000, prynodd 
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Gasgliad Pêl-droed Cymru gyda 
chymorth ariannol gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri a Chymdeithas 
Bêl-droed Cymru. Cedwir a gofelir 
am y casgliad gan Amgueddfa 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac 
fe’i defnyddir fel sylfaen ar gyfer 
arddangosfeydd rheolaidd. Hefyd, 
mae trefniadau partneriaeth gan 
Wrecsam ag Amgueddfa Cymru, a 
gellid ehangu’r rheiny, trwy gytundeb 
rhwng y ddwy ochr. Mae’r ffactorau 
hyn yn gwneud Amgueddfa Wrecsam 
yn fan rhesymegol i ddarparu cartref i 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i 
Gymru o faint priodol, gan wasanaethu 
hefyd fel canolfan yn y dyfodol ar 
gyfer rhaglenni allgymorth, rhaglenni 
dysgu ac arddangosfeydd symudol 
ehangach.
 

ch.

 Ar sail cynigion presennol yr 
adroddiad, amcangyfrif cychwynnol y 
gost cyfalaf ar gyfer cyfleuster o’r fath 
yw rhyw £4,400,000, ac amcangyfrifir 
bod y costau rhedeg ychwanegol i 
gynnal yr Amgueddfa arfaethedig 
oddeutu £144,500 y flwyddyn. 

d. 

Yr ymagwedd a argymhellir felly, 
yw sefydlu Wrecsam fel cartref yr 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol 
i Gymru ac i adolygu gweithrediad/
cynnig yr amgueddfa bresennol, 
er enghraifft, yr arddangosiadau a 
gweithgarwch curadurol, fel y byddai 
ffocws newydd ar bêl-droed yn 
gweithio ochr yn ochr â’r trefniadau 
presennol. 

dd.

 Bydd angen i’r goblygiadau 
ariannol a logistaidd manwl fod yn 
destun trafod pellach gyda Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ogystal 
ag Amgueddfa Cymru, gydag unrhyw 
benderfyniad terfynol i fwrw ymlaen 
yn destun cymeradwyaeth y Byrddau/

Cyngor penderfynu priodol yn y pen draw.

6.

 I gloi, mae’r prif argymhellion i Lywodraeth 
Cymru wedi’u cynnwys yn yr adroddiad 
manwl fel a ganlyn:

a.

 Buddsoddi yn Amgueddfa bresennol 
Wrecsam i sefydlu Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru gyda chefnogaeth 
partneriaeth estynedig gydag Amgueddfa 
Cymru, yn amodol ar drafodaethau manwl 
pellach gyda’r partïon allweddol. 

b. 

Creu Panel Arbenigol Treftadaeth 
Chwaraeon i Gymru, yn cael ei arwain 
gan Is-adran Amgueddfeydd, Archifau 
a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru 
neu Amgueddfa Cymru, a’i gefnogi 
gan Chwaraeon Cymru. Y Panel i fod 
yn gyfrifol am bennu Gweledigaeth 
Genedlaethol ar gyfer Treftadaeth 
Chwaraeon a Fframwaith Gweithredu 
cysylltiedig.

c. 

Ystyried modelau amgueddfa sefydlog 
neu arddangosfeydd symudol ar gyfer 
chwaraeon eraill yn y blynyddoedd i ddod, 
ond dim ond pan fydd parodrwydd i fwrw 
ymlaen wedi’i sefydlu a phan ellir arfarnu 
manylion manwl yn llawn. Disgwylir y 
bydd Amgueddfa Cymru yn parhau i 
gasglu, cyflwyno a hyrwyddo treftadaeth 
chwaraeon fel rhan annatod o fywyd 
diwylliannol a hanes cenedlaethol Cymru.   

 



CyFLWyNIAD

1. Paratowyd yr adroddiad hwn gan 
ymgynghorwyr Just Solutions, a 
gomisiynwyd gan Is-adran Amgueddfeydd, 
Archifau a Llyfrgelloedd (MALD) Llywodraeth 
Cymru, i gynnal astudiaeth ddichonoldeb 
er mwyn helpu llywio penderfyniadau yn 
y dyfodol ynglŷn â chreu Amgueddfa Bêl-
droed/Chwaraeon Genedlaethol i Gymru, 
gan adlewyrchu pwysigrwydd Treftadaeth a 
Diwylliant Chwaraeon Cymru. 

2. Wrth arfarnu ystod o opsiynau ar gyfer 
Amgueddfa Genedlaethol, yn unol â 
gofyniad y briff dichonoldeb, nododd yr 
adolygiad hefyd, er gwaethaf pwysigrwydd 
treftadaeth chwaraeon i lawer o bobl a 
chymunedau, nad oes unrhyw strategaeth 
na pholisi presennol ar gyfer yr arbenigedd.  
O ganlyniad, er bod yr astudiaeth 
ddichonoldeb hon wedi canolbwyntio ar 
archwilio’r potensial i sicrhau amgueddfa 
chwaraeon lwyddiannus, mae ffordd ymlaen 
wedi’i disgrifio hefyd sy’n adlewyrchu natur 
amrywiol iawn yr heriau a’r argymhellion sy’n 
deillio o’r adolygiad. Felly, mae’n croesawu 
cynigion eraill i’w hystyried ymhellach, 
gan gynnwys ffurfio Panel Treftadaeth 
Chwaraeon Arbenigol a allai fod yn gyfrifol 
am bennu gweledigaeth genedlaethol ar 
gyfer Treftadaeth Chwaraeon a fframwaith 
gweithredu cysylltiedig - gan ddarparu’r sail 
resymegol ar gyfer gwaith yn y dyfodol, yn 
cael ei gyflawni trwy gynllun fesul cam. 

CEFNDIR 

3. Un o’r ysgogwyr gwreiddiol ar gyfer yr 
astudiaeth ddichonoldeb hon, oedd ymgyrch 
gan Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol 
Wrecsam, a gynrychiolwyd gan nifer o 
erthyglau wedi’u cyhoeddi ar-lein (Plaid 
Cymru, Daily Post, Wales Online, Nation 
Cymru, et al, 2015-2017) ac yn wreiddiol 
bu trafodaeth yn ei gylch yn y Senedd 
(03/02/16). Roedd yr ymgyrch yn hyrwyddo’r 
farn mai Wrecsam yw ‘cartref ysbrydol’ 
Pêl-droed Cymru, a thynnodd sylw at y 
gefnogaeth leol i Glwb Cymdeithas Bêl-
droed Wrecsam (WAFC) ynghyd â dymuniad 

i sicrhau buddsoddiad yn y dyfodol mewn 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol yng ngogledd 
Cymru ac uwchraddio stadiwm y Cae Ras (cartref 
WAFC). Mae’r angerdd dros bêl-droed yn ardal 
Wrecsam yn gryf aruthrol, fel y dangosir gan ei 
broffil uchel, ei garfan cefnogwyr gymharol fawr 
ac ymrwymiad sylweddol y Cyngor i dreftadaeth 
pêl-droed, a ddangosodd drwy sefydlu Casgliad 
Pêl-droed Cymru. Fodd bynnag, er mai bwriad 
gwreiddiol yr astudiaeth ddichonoldeb hon oedd 
ymchwilio i achos dros Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol, i gydnabod cyflawniadau llawer 
o chwaraeon a phobl chwaraeon yng Nghymru, 
gwnaethpwyd penderfyniad i ehangu cwmpas y 
gwaith i ystyried pob opsiwn chwaraeon a lleoliad.

 

4. Cwblhawyd cam cyntaf astudiaeth ddichonoldeb 
yr Amgueddfa Bêl-droed/Chwaraeon Genedlaethol 
i Gymru ym mis Rhagfyr 2017, gan gyflwyno’r 
canfyddiadau yn Ionawr 2018. Fe wnaeth hyn 
alluogi’r cleient i ystyried y ffordd ymlaen y mae’n 
ei ffafrio, gan gynnwys yr opsiwn (opsiynau) hyfyw 
mwyaf tebygol, gan lywio cyfeiriad ail gam yr 
adolygiad. 

5. Roedd gorchwylion allweddol y cam cyntaf yn 
cynnwys:

a. Ymarferiad ymchwil ddesg cynhwysfawr yn 
archwilio rhestr gychwynnol hir o dros 200 o 
amgueddfeydd yn gysylltiedig â chwaraeon, 
gyda’r sylfaen dystiolaeth hon yn cael ei had-
drefnu’n ddiweddarach i 80 o amgueddfeydd a 
chasgliadau yr ystyriwyd eu bod yn berthnasol i 
ganfyddiadau’r adroddiad;

b. Trafodaethau gyda rhanddeiliaid 
cenedlaethol allweddol; 

c. Arfarniad o’r opsiynau ar gyfer amgueddfa 
bêl-droed a chwaraeon genedlaethol a 
amlinellwyd yn y briff gwreiddiol, i lywio 
casgliadau ynglŷn â ffordd ymlaen a ffefrir, 
ac roedd y rhain yn cynnwys ystyried: 
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l Amgueddfa bêl-droed; 

l Amgueddfa chwaraeon genedlaethol; 

l Amgueddfa sy’n cynnwys chwaraeon a 
disgyblaethau diwylliannol eraill fel celf a 
ffilm gyfoes; 

l Atyniad â thema chwaraeon gydag 
amgueddfa yn graidd iddo, yn cynnwys 
oriel anfarwolion chwaraeon cyfoes a 
chyfleuster addysg chwaraeon. 

6. Y casgliad, a gytunwyd ar ddiwedd cam 
un, oedd mai’r opsiwn a ffafriwyd oedd peidio 
â ‘gwneud dim’ gyda’r rhesymau dros hyn yn 
cynnwys: 

a. Y cyfleoedd a nodwyd ac mae eu 
heffaith bosibl yn deilwng o’u harchwilio 
ymhellach; 

b. Ni ddylid dibrisio pwysigrwydd 
hyrwyddo pŵer ac ysbrydoliaeth llwyddiant 
mewn chwaraeon ar lefelau cenedlaethol 
a chymunedol;

c. Angen i godi proffil ac adnabod 
pwysigrwydd treftadaeth chwaraeon 
Cymru; 

ch. Mae llawer o arteffactau treftadaeth 
chwaraeon allweddol mewn perygl o gael 
eu colli; ac mae’n hanfodol eu gwarchod 
er budd cenedlaethau’r dyfodol.

7. Cytunwyd hefyd y dylai ystod o opsiynau 
gael eu cyflwyno i’w hystyried ar ddiwedd yr 
astudiaeth ddichonoldeb. 

8. Byddai’r camau nesaf yn cynnwys ‘cynnal 
profion’ manylach ar gyfleoedd a oedd wedi 
dod i’r amlwg yn ystod cam un, sef achos 
dros:

a. Hwb treftadaeth pêl-droed cenedlaethol 
wedi’i leoli yn Wrecsam yn darparu 
rhaglenni addysg a dysgu i Gymru 
gyfan, ac yn adeiladu ar bartneriaethau 
presennol, arbenigedd a staff amgueddfa 
Achrededig, casgliad pêl-droed helaeth a’r 
potensial i’w ddatblygu ymhellach;

b. Atyniad Stadiwm Principality gwell 
yn coleddu treftadaeth rygbi a dysgu 
rhyngweithiol; o bosibl yn cynnwys 
arteffactau Oriel Anfarwolion Chwaraeon 
perthnasol sy’n cael eu storio yn y Stadiwm 
ar hyn o bryd;

c. Datblygu Amgueddfa Griced Cymru 
CC4 ymhellach gan ystyried yr achos dros 
fuddsoddiad mwy ar gyfer yr amgueddfa 
griced ar sail cyllid Digwyddiadau Mawr 
Llywodraeth Cymru;

ch. Ar gyfer aml-chwaraeon, datblygiadau 
pellach yn dathlu hanes treftadaeth 
chwaraeon Cymru yn Sain Ffagan; addysg, 
dysgu, allgymorth a rhwydweithio mewn 
perthynas â threftadaeth chwaraeon; 
strategaeth treftadaeth chwaraeon i Gymru.

9. Dechreuodd ail gam yr adolygiad ym mis 
Chwefror 2018, gydag ymgynghoriadau ac 
ymchwil yn parhau hyd nes diwedd Mehefin 
2018. 

10. Cynlluniwyd yr ymchwiliadau Cam 2 i 
archwilio’r opsiynau a ffefrir ymhellach, a 
mynd ar drywydd sefydliadau â diddordeb a 
nodwyd er mwyn llywio argymhellion terfynol 
yr astudiaeth ddichonoldeb. Roeddent 
yn cynnwys gweithdy archwiliadol gydag 
Amgueddfa Cymru, Llywodraeth Cymru ac 
arbenigwyr amgueddfa chwaraeon presennol; 
yn ogystal â thrafodaethau pellach gyda 
nifer o hyrwyddwyr treftadaeth chwaraeon 
yng Nghymru, uwch swyddogion gweithredol 
cyrff chwaraeon allweddol a rhanddeiliaid 
amgueddfa treftadaeth chwaraeon posibl yn y 
dyfodol.
 
11. Fe wnaeth y gwaith atgyfnerthu’r angen 
am gyfeiriad strategol cyffredinol ar gyfer 
treftadaeth chwaraeon yng Nghymru, gan 
gynnwys casglu a rhannu polisïau, yn ogystal 
ag addysg a dysgu, allgymorth a rhwydweithio, 
a dull o sicrhau bod cynllun cyflawni yn y 
dyfodol yn llwyddiannus.

12. Cynhwysir manylion y dogfennau yr 
ymgynghorwyd â nhw, a’r rhanddeiliaid 
dynodedig a gyfrannodd at ddau gam yr 
adolygiad, yn ATODIAD B. 
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13. Fel yr amlinellwyd yn y cyflwyniad i’r 
adroddiad hwn, mae’r adolygiad dichonoldeb 
wedi nodi’r angen i ystyried ystod o gamau 
gweithredu, gan gynnwys sefydlu Panel 
Arbenigol, Gweledigaeth Genedlaethol 
a Fframwaith Gweithredu i hyrwyddo 
pwysigrwydd Treftadaeth a Diwylliant 
Chwaraeon Cymru, ochr yn ochr â chreu 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i Gymru. 

14. Felly, cynlluniwyd y ffordd ymlaen a 
argymhellir i helpu codi proffil ein treftadaeth 
a’n diwylliant chwaraeon, gan sicrhau 
cydnabyddiaeth a chefnogaeth ar gyfer 
mentrau penodol.

15. Nodau’r ymagwedd arfaethedig yw:

a. Cefnogi casglu a gwarchod arteffactau 
pwysig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol;

b. Nodi ffyrdd effeithiol o hyrwyddo 
treftadaeth chwaraeon er mwyn gwneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl;

c. Ysbrydoli a hysbysu pobl ifanc; ymgysylltu 
ag oedolion, a chreu diddordeb ymhlith 
ymwelwyr.

16. Mae dau fath o argymhelliad sydd wedi dod 
i’r amlwg o’r adolygiad. Crynhoir y rhain isod ac 
ymhelaethir arnynt nes ymlaen yn yr adroddiad:

a. Categori un: prif argymhellion i weithredu 
arnynt, yn mynd i’r afael ar unwaith â briff yr 
astudiaeth ddichonoldeb;

b. Categori dau: cynigion i’w hystyried 
ymhellach.

17. Categori un: prif argymhellion i weithredu 
arnynt:
 

a. Argymhelliad 1: Sefydlu Amgueddfa 
Genedlaethol ar gyfer Pêl-droed Cymru. 
Amgueddfa Wrecsam, sef cartref i Gasgliad 
presennol Pêl-droed Cymru, i’w hehangu i 
greu Amgueddfa Genedlaethol Achrededig 
ar gyfer Pêl-droed Cymru, gan gefnogi 
modelau addysg a dysgu allgymorth yn y 
dyfodol hefyd, ynghyd ag arddangosfeydd 
teithiol.

b. Argymhelliad 2: Sefydlu Panel 
Arbenigol Treftadaeth Chwaraeon.

l Darparu llywio, cyngor a momentwm 
i’r dyfodol, gydag ymrwymiad i hyrwyddo 
treftadaeth chwaraeon a’i chadw yn 
fyw, ond mewn ffordd sy’n berthnasol i 
genedlaethau’r dyfodol; 

l Datblygu Gweledigaeth Treftadaeth 
Chwaraeon Genedlaethol a Fframwaith 
Gweithredu i ddarparu cyfeiriad ac 
ymagwedd strategol gytûn gydag 
egwyddorion, polisïau a blaenoriaethau 
clir i lywio cyflawni yn y dyfodol;

l Gwneud argymhellion ar gyfer cynigion 
yn y dyfodol, os ystyrir bod hynny’n 
briodol a fforddiadwy, i gael rhaglen 
barhaus o arddangosfeydd teithiol, er 
mwyn rhannu a hyrwyddo treftadaeth 
chwaraeon ledled Cymru. 

18. Categori dau: cynigion i’w hystyried 
ymhellach gan y sefydliadau cenedlaethol 
priodol:

a. Cynnig 1:  Ar gyfer Rygbi Cymru
Dylai Undeb Rygbi Cymru ystyried 
cynnwys Amgueddfa Rygbi Achrededig, 
neu Ganolfan Treftadaeth Rygbi, o fewn 
unrhyw gynlluniau ailddatblygu ymwelwyr 
yn y dyfodol ar gyfer Stadiwm Principality.

b. Cynnig 2: Ar gyfer Criced Cymru
Mae Amgueddfa Griced Cymru CC4 yn 
enghraifft dda o fenter ac ymrwymiad 
y gêm i greu amgueddfa chwaraeon 
genedlaethol bwrpasol yng Nghymru. 
Dylai barhau i ddatblygu’r cynnig hwn fel 
amgueddfa Achrededig. 

c. Cynnig 3: Ar gyfer Aml Chwaraeon 
Dylai Amgueddfa Cymru barhau i 
ddatblygu casgliadau’n ymwneud â 
chwaraeon gan greu presenoldeb 
treftadaeth chwaraeon parhaol ac amlwg 
yn Sain Ffagan, gyda sylw arbennig yn 
cael ei roi i chwaraeon nad oes ganddynt 
amgueddfa Achrededig benodol i 
chwaraeon ar hyn o bryd, ochr yn ochr 
â chefnogi amgueddfeydd chwaraeon 
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penodol Achrededig i gyflawni safonau uchel 
o ran stiwardiaeth casgliadau. 

.  

yR ASTUDIAETH DDESg AR AmgUEDDFEyDD A CHASgLIADAU   

19. Ar gyfer yr adolygiad desg o 
ddichonoldeb, mabwysiadwyd dull matrics i 
sicrhau methodoleg gyson ar gyfer canfod 
ffeithiau yn seiliedig ar ffactorau allweddol 
yr astudiaeth h.y.: safonau amgueddfa; 
lleoliad; gofynion o ran gofod a diogelwch; 
costau datblygu tebygol; costau gweithredu 
realistig a rhagamcanestyniadau defnyddio; 
cynaliadwyedd ariannol.  

20. Cafodd y matrics tystiolaeth ei grwpio o dan 
y themâu canlynol:

a. Amgueddfeydd pêl-droed cenedlaethol, 
yn y DU ac yn fyd-eang, yn dangos tîm 
cenedlaethol neu fudiad chwaraeon;

b. Amgueddfeydd pêl-droed clybiau ledled y 
byd yn cynrychioli tîm penodol;

c. Casgliadau pêl-droed Cymru, deunydd yn 
gysylltiedig â phêl-droed gyda pherthnasedd 
i’r astudiaeth; 

ch. Casgliadau chwaraeon Cymru, deunydd 
yn cynrychioli pob chwaraeon, chwaraeon 
Cymru; 
 
d. Unrhyw gasgliad neu amgueddfa nad 
oeddent yn perthyn i’r uchod, ynghyd ag 
adnoddau ar-lein a chasgliadau digidol. 

21. Fodd bynnag, o’r ymchwil, canfuwyd mai fel 
canllaw yn unig yn gyffredinol y gellir defnyddio 
niferoedd ymwelwyr a gwybodaeth ariannol 
mewn datganiadau blynyddol, am eu bod yn 
amrywio gryn dipyn rhwng adroddiadau a 
chyfrifon gwahanol.
 

22. Canfuwyd hefyd fod ffigurau ar gyfer 
ymweliadau blynyddol yn cael eu dylanwadu 
gan ffactorau eraill a oedd yn amrywio ar draws 
yr enghreifftiau a adolygwyd; er enghraifft, yn 
achos amgueddfeydd chwaraeon wedi’u lleoli 
mewn stadia, mae niferoedd yn anodd eu 
dadansoddi yn aml am fod y cyfansymiau yn 
cynnwys teithiau o amgylch stadia. 

TROSOLWg O gASgLIADAU CHWARAEON CymRU  

23. Rhoddir crynodeb o ddetholiad o 
enghreifftiau isod i roi syniad o’r amrywiaeth 
bresennol mewn casgliadau chwaraeon yng 
Nghymru (o’r rhestr isod, dim ond Amgueddfa 
Cymru ac Amgueddfa Wrecsam sydd wedi’u 
Hachredu):  

a. Mae Amgueddfa Cymru yn gweithredu 
saith prif safle yng Ngogledd Orllewin, 
De Orllewin a De Ddwyrain Cymru. Mae 
ei chasgliadau helaeth yn cynnwys dros 
600 o arteffactau treftadaeth chwaraeon 
(chwaraeon cymysg yn amrywio o croquet, 
tennis, i bolo, saethyddiaeth, rasio ceffylau 
ac ati.; dros 200 o arteffactau rygbi ac 
oddeutu 100 o eitemau pêl-droed a chriced). 
Fel rhan o waith ailddatblygu Sain Ffagan fel 
amgueddfa hanes genedlaethol, mae oriel 
newydd i’w hagor ym mis Hydref 2018 a fydd 
yn cynnwys arddangosiad yn dathlu rygbi a 
phêl-droed Cymru; 

b. Roedd arteffactau Oriel Anfarwolion 
Chwaraeon Cymru yn cael eu cadw yn 
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan hyd 
nes 2009, ac ar ôl hynny fe’u symudwyd 
i Gyngor Chwaraeon Cymru fel y’i gelwid 
bryd hynny, cyn cael eu hadleoli yn Stadiwm 
Principality. Mae Amgueddfa Cymru yn 
parhau i gynnal perthynas gydag Oriel 
Anfarwolion Chwaraeon Cymru, yn cynghori 
ar ddiogelwch a gofal o’r casgliad. Ceir tua 
1,400 o eitemau yn y casgliad, yn amrywio 
o fedalau a bathodynnau i lu o ffotograffau, 
crysau, rhaglenni, llofnodion, capiau ac 
ati. Mae’r casgliad yn cynnwys llawer o 
chwaraeon; 

c. Mae Casgliad Pêl-droed Cymru a leolir 
yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 
yn cynnwys dros 1,000 o eitemau, 
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y mwyafrif ohonynt yn dyddio o’r 1870au i’r 
1970au ac yn cynrychioli prif chwaraewyr 
o’r gêm gynnar (e.e. Billy Meredith) i’r 
mwy modern (e.e. John Toshack). Mae 
nifer gyfyngedig o eitemau sy’n cynrychioli 
chwaraewyr o’r ugain mlynedd diwethaf 
wedi’i chynnwys hefyd (e.e. Ian Rush). 
Mae’r casgliad yn ymwneud yn bennaf 
â’r tîm Cenedlaethol ac fe’i prynwyd yn 
2000 gyda chymorth cyllid gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri a Chymdeithas 
Bêl-droed Cymru (FAW). Ers ei gaffael, 
mae’r amgueddfa wedi defnyddio eitemau 
dethol ar gyfer arddangosfeydd dros dro 
arbennig. Ar hyn o bryd, mae’r casgliad 
mewn storfa wedi’i hadeiladu’n bwrpasol; 

ch. Mae gan Amgueddfa Griced Cymru 
CC4, a leolir yn stadiwm SWALEC Clwb 
Criced Sir Morgannwg, dros 600 o eitemau 
cofiadwy yn gysylltiedig â hanes criced 
yng Nghymru yn cael eu harddangos yn 
y stadiwm ac mewn storfa gydag Archifau 
Morgannwg. Mae’r Amgueddfa wedi 
cyflwyno ei chais hefyd ar gyfer Achrediad 
o dan y Safon ar gyfer Amgueddfeydd yn y 
DU. Mae atyniadau yn cynnwys adnoddau 
dysgu rhyngweithiol, arloesol sy’n frith o 
wrthrychau yn cael eu harddangos mewn 
casys traddodiadol a llinellau amser 
hanesyddol wedi’u cyhoeddi mewn paneli 
ar waliau drwy’r Stadiwm gyfan. Ceir 
ffocws arbennig ar ddarparu profiad dysgu 
i ysgolion ei ddefnyddio;

d. Mae’r Amgueddfa Feicio Genedlaethol 
(casgliad y DU, nid o Gymru), wedi’i lleoli 
yn Automobile Palace, Llandrindod, yn 
gartref i gasgliad a arferai fod yn Lincoln ac 
a drosglwyddwyd i Landrindod ar ddiwedd 
y 1990au;  

dd. Mae Amgueddfa Eitemau Cofiadwy 
Chwaraeon Clwb Rygbi Athletig 
Caerfyrddin yn cael ei harddangos yn 
nhŷ’r clwb ac ystyrir ei bod yn unigryw yng 
nghylchoedd clybiau rygbi Cymru. Mae’r 
casgliad yn cynnwys dros 200 o grysau 
rygbi ynghyd â nifer o arteffactau athletau, 
pêl-droed, criced, hoci a thennis. Rhestrir 
y casgliad yn fanwl ar y wefan http://
carmarthenathletic.rfc.wales;

e. Mae enghreifftiau eraill o gasgliadau mwy 
diweddar a chasgliadau clybiau chwaraeon yn 
cynnwys: 

l Yr Amgueddfa Griced yng Nghlwb Criced 
Casnewydd a agorwyd yn 2016;

l Amgueddfa Rygbi newydd Caerdydd CF10 
Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Parc yr Arfau, a 
lansiwyd yn 2018, sef archif ddigidol y gellir ei 
gweld ar-lein yn  
http://www.cardiffrugbymuseum.org.

24. Yng Nghymru yn gyffredinol, ychydig o 
gasgliadau chwaraeon i’r cyhoedd sydd i’w cael, 
ac yn nodweddiadol mae’r arddangosfeydd 
hynny’n cynnwys arddangosiadau o arteffactau yn 
cynnwys crysau, capiau ac esgidiau, tlysau, offer 
ac effemera fel rhaglenni, posteri a ffotograffau. 
Mae llawer o’r eitemau a gasglwyd yn ymwneud 
ag unigolion neu ddigwyddiadau penodol, nid i 
chwaraeon cyfan, ac nid yw nifer o chwaraeon yn 
cael sylw o gwbl yn y casgliadau hyn. 

25. Mae casglwyr preifat yn arbennig o weithgar 
hefyd mewn rhai meysydd fel pêl-droed, sy’n 
cyfyngu ar gyfleoedd i amgueddfeydd gasglu. Yn 
ogystal, mae casgliadau dan berchenogaeth breifat 
yn cael eu gwarchod yn ofalus yn aml ac nid ydynt 
ar gael i’w harddangos yn barhaol i’r cyhoedd, er 
y gall benthyciadau cyfnod penodedig ar gyfer 
arddangosfeydd dros dro/teithiol dderbyn ymateb 
mwy cadarnhaol. 

26. Mae gan bob chwaraeon straeon pwysig i’w 
rhannu gydag arteffactau cysylltiedig sy’n deilwng 
o’u gwarchod a’u cyflwyno er diddordeb i’r dyfodol. 
Fodd bynnag, yn 2011, dim ond 6 o 35 o gyrff 
llywodraethu chwaraeon yng Nghymru wnaeth 
ymateb i arolwg ynglŷn â chasgliadau chwaraeon 
cyfoes (2011/12, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac 
Orielau Celf Cymru). Nid oes gan y rhan fwyaf o 
Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol ddiddordeb 
sy’n flaenoriaeth mewn treftadaeth chwaraeon, 
na chasgliad sefydledig, addas i lenwi atyniad 
amgueddfa.

27. Ar lefel genedlaethol, mae lleoliad cystadlu 
a hyfforddi cartref gan nifer o wahanol 
chwaraeon. Er enghraifft, mae cartref 
Beicio Cymru yn y Felodrom Cenedlaethol 
yng Nghasnewydd; mae cartref Athletau 
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Cymru yn Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol 
Caerdydd, ac mae Nofio Cymru ym Mhwll 
Cenedlaethol Cymru yn Abertawe, a Hwylio 
Cymru ym Mhlas Menai, y Ganolfan Awyr 
Agored Genedlaethol. Fodd bynnag, nid yw’r 
rhan fwyaf o’r cyfleusterau hyn yn berchen 
i, nac yn cael eu gweithredu gan, y corff 
rheoli chwaraeon, a gall fod yn anodd hefyd, 
neu’n amhriodol, eu haddasu i greu atyniad 
treftadaeth. Yn ogystal, nid yw’r rhan fwyaf 
o chwaraeon yn barod, neu nid oes casgliad 
sefydledig ganddynt ar hyn o bryd, i allu cefnogi 
amgueddfa arbenigol. Nid yw hyn, fodd bynnag 
yn diystyru priodoldeb ystyried amgueddfeydd 
chwaraeon penodol neu ganolfannau 
treftadaeth yn y dyfodol, os oes achos busnes 
hyfyw. 

28. Yn lle modelau chwaraeon penodol, gall 
amgueddfeydd lleol sefydledig, yn ogystal 
ag Amgueddfa Genedlaethol Sain Ffagan, 
ddarparu cartref addas ar gyfer eitemau 
cofiadwy aml chwaraeon, ochr yn ochr ag 
arddangosfeydd gwib y gellid eu hystyried i’w 
harddangos mewn digwyddiadau mawr priodol; 
er enghraifft, digwyddiad Euro 2016 a gafodd 
ei hyrwyddo gydag Amgueddfa Wrecsam yn 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 

29. O ystyried natur wasgaredig casgliadau 
chwaraeon presennol, a gyda chymaint 
ohonynt mewn dwylo preifat, bydd rhaid i’r 
sector chwaraeon a threftadaeth yng Nghymru 
weithio’n galed i ennyn y diddordeb ac 
ymddiriedaeth i wneud i gasgliad cenedlaethol 
canolog, neu ar wasgar, weithio. Fodd bynnag, 
gallai arweinydd cenedlaethol yn y dyfodol 
sicrhau bod proffil uwch yn cael ei roi i gasglu 
treftadaeth chwaraeon a’i fod yn cael ei reoli 
mewn modd mwy cydlynus.

AmgUEDDFEyDD CENEDLAETHOL A RHyNgWLADOL 
CHWARAEON/yN gySyLLTIEDIg Â CHWARAEON

30. Cafodd llawer o amgueddfeydd rhyngwladol 
a chenedlaethol eu hadolygu fel rhan o’r 
astudiaeth ddichonoldeb.

31. Ar lwyfan Byd-eang, roedd yr 
amgueddfeydd hyn yn cynnwys: Oriel 
Anfarwolion Chwaraeon Canada; Yr Amgueddfa 

Chwaraeon Genedlaethol, Melbourne, Awstralia; 
Yr Amgueddfa Chwaraeon Genedlaethol/Musee 
du Sport, Nice; Yr Amgueddfa Olympaidd, 
Lausanne, y Swistir; Amgueddfa Muhammad 
Ali, Louisville; Amgueddfa’r Gymdeithas Athletau 
Gaelaidd (GAA), Stadiwm Croke Park; Amgueddfa 
Chwaraeon y Ffindir. 

32. Ar lefel y DU, er y canfuwyd bod ychydig o 
amgueddfeydd chwaraeon cenedlaethol, roedd 
y mwyafrif o’r rhain ar gyfer chwaraeon mwy ac 
wedi’u datblygu mewn prif leoliadau chwaraeon. 
Roedd y rhain yn cynnwys: Yr Amgueddfa Golff 
Brydeinig yn St Andrews (yn nodedig, ymhlith 
yr 20 atyniad gorau i ymwelwyr yn yr Alban ac 
yn cynhyrchu dros 200,000 o ymweliadau); yr 
Amgueddfa Genedlaethol Rasio Ceffylau yn 
Newmarket; Amgueddfa Tennis Lawnt Wimbledon; 
Amgueddfa Rygbi’r Byd, Twickenham; Yr 
Amgueddfa Afonydd a Rhwyfo, Henley on Thames. 
 
33. Yr Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol 
yn Lloegr yw’r atyniad treftadaeth chwaraeon 
mwyaf yn y DU, gyda dros 500,000 o ymwelwyr 
y flwyddyn (adroddwyd bod 574,000 gan y 
Gymdeithas Atyniadau Blaenllaw i Ymwelwyr 
(ALVA) yn 2016). Mae’r casgliad presennol yn 
cynnwys cyfanswm o dros 145,000 o eitemau, ac 
o’r rheiny mae tua 2,500 yn cael eu harddangos. 

34. Dechreuodd yr Amgueddfa yn Preston ond 
bu’n rhaid iddi symud yn 2012 i Fanceinion, er 
mwyn denu mwy o ymwelwyr a sicrhau sefyllfa 
ariannol well. Cwblhawyd cartref gwreiddiol yr 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol yn Preston 
ym mis Chwefror 2001, gydag amcangyfrif cost 
adeiladu o £12m (Architects Journal 2001). Erbyn 
2007 roedd y diffyg yn y gost cynnal flynyddol dros 
£440,000 gyda rhyw 100,000 o bobl yn ymweld 
(Adroddiad Blynyddol yr Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol 2007). 

35. Arweiniodd y sefyllfa ariannol anghynaliadwy 
at yr Amgueddfa yn symud i adeilad chwe llawr 
Urbis, ym Manceinion, yn dilyn cynnig gan Gyngor 
Dinas Manceinion, i danysgrifennu £2m o gostau 
cynnal y flwyddyn (Manchester Evening News 19 
Tachwedd 2009).  Erbyn hyn, mae’n cynhyrchu 
lefelau uwch o lawer o incwm cwsmeriaid 
trwy roddion a gwerthiannau, er bod angen 
cymorthdaliadau parhaus ar yr amgueddfa 
o hyd. Yn 2016/17, costiodd yr Amgueddfa 
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dros £2.65m i’w chynnal gydag incwm o 
£230,000 o ymwelwyr a £2.58m o grantiau a 
rhoddion (y Datganiadau Ariannol ar gyfer y 
Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2017.   

36. Paratodd BDO Management Consultants 
‘A Vision for a National Sports Museum’ (BDO, 
2015) fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth 
Iwerddon i archwilio dichonoldeb datblygu 
Amgueddfa Chwaraeon Genedlaethol. 
Adolygwyd hwn er mwyn helpu llywio’r astudiaeth 
ddichonoldeb hon. Mae’n amlinellu nifer o ofynion 
allweddol y dylid eu hystyried wrth ddatblygu 
Amgueddfa Chwaraeon Genedlaethol: 

a. Dylai’r lleoliad groesawu amrywiaeth o 
themâu: addysgu ac ysbrydoli sêr chwaraeon 
y dyfodol; dysgu am ddeiet, ffisioleg, offer 
chwaraeon, profion, sgiliau; cyfarfod â phobl 
chwaraeon; cael sgyrsiau gan arbenigwyr a 
hyfforddwyr. Bydd gallu i ddiweddaru cynnwys 
ac arddangosiadau yn rheolaidd yn bwysig 
hefyd; 

b. Gall y gallu i sicrhau uchafbwynt o ran 
niferoedd gyd-daro â chynnal digwyddiadau 
rhyngwladol ac arddangosiadau cysylltiedig. 
Er mwyn i hyn weithio, mae angen trefniant 
gweithio agos gyda chyrff chwaraeon 
cenedlaethol er mwyn helpu cyflawni rhaglen 
o arddangosiadau chwaraeon sy’n gysylltiedig 
â digwyddiadau fel Pencampwriaethau 
Byd, Gemau Olympaidd, Tour de France, 
Wimbledon, Cwpan Ryder ac ati.

c. Mae amgueddfeydd sydd â’r apêl fwyaf a’r 
adborth mwyaf cadarnhaol wedi buddsoddi’n 
sylweddol mewn technoleg gydag 
arddangosiadau sefydlog. Er y rhagwelir 
cynnwys arteffactau ac eitemau cofiadwy, 
dylai’r prif ffocws fod ar gyflwyno cynnwys 
mewn modd rhyngweithiol, difyr a chyfranogol;

ch. Mae lleoliad da yn allweddol, er enghraifft 
mewn canol dinas â nifer o gysylltiadau 
trafnidiaeth a seilwaith a gwasanaethau 
cydategol. Er bod llawer o amgueddfeydd 
chwaraeon wedi’u lleoli mewn, neu ynghlwm 
wrth gyfleusterau chwaraeon fel stadiwm, 
mae’r rhan fwyaf ohonynt yn denu niferoedd 
ymwelwyr uwch drwy fod mewn neu gerllaw 
canolfannau poblogaeth mawr ac yn agos at 
lefelau uchel o draffig twristiaid; 

d. Mae’n rhaid i’r cyfleuster fabwysiadu ffocws ac 
ethos masnachol i fod yn ariannol hyfyw. Fodd 
bynnag, o ystyried y buddion addysgol, iechyd a 
llesiant a buddion posibl i dwristiaeth, ceir dadl dros 
gyllid gan y Llywodraeth, gyda chylch gorchwyl 
cymdeithasol hefyd yn annog rhoddion haelionus a 
nawdd.

37. O’r adolygiad dichonoldeb hwn, a chan 
ddefnyddio’r categorïau a bennwyd yn y briff, gellir 
crynhoi’r gwahanol fodelau amgueddfeydd fel a 
ganlyn:

a. Amgueddfeydd Pêl-droed: yn amrywio 
o amgueddfeydd rhyngwladol mawr neu 
amgueddfeydd clwb i amgueddfeydd bach 
yn cynrychioli timau penodol, ond nid o safon 
genedlaethol. Yn unol ag amgueddfeydd 
chwaraeon cenedlaethol eraill, maent yn aml yn 
canolbwyntio ar y cefnogwyr gyda llai o apêl i 
gynulleidfa ehangach, ac maent yn tueddu bod yn 
rhan o becyn o atyniadau, gan gynnwys teithiau o 
amgylch stadiwm;
 
b. Amgueddfeydd Chwaraeon Cenedlaethol: yn 
darparu ymagwedd aml chwaraeon yn gysylltiedig 
ag ystod o agendâu gyda dymuniad i ymgysylltu 
â chynulleidfa ehangach. Fodd bynnag, maent yn 
mynnu buddsoddiad sylweddol i sicrhau balchder 
cenedlaethol. Mae’r datblygiadau mwyaf diweddar 
wedi canolbwyntio mwy hefyd ar gyfranogiad, 
iechyd a llesiant, er enghraifft, yr Amgueddfa 
Olympaidd yn y Swistir;

c. Amgueddfeydd yn cwmpasu chwaraeon gyda 
disgyblaethau diwylliannol eraill. Ychydig iawn o 
enghreifftiau o’r rhain a geir, ac yn aml rhoddir llai 
o amlygrwydd i chwaraeon. Byddai amgueddfa 
sy’n cwmpasu chwaraeon gyda phynciau eraill yn 
golygu partneriaeth â chanddi gyfleuster presennol 
y gellid ei ddatblygu. Ystyrir mai Sain Ffagan yw’r 
unig amgueddfa sy’n cyfateb i’r proffil hwn; 

ch. Byddai atyniad â thema chwaraeon gydag 
amgueddfa yn graidd iddo yn golygu dewis 
cyfleuster sefydledig sy’n gallu cynnwys amgueddfa 
a chasgliad gyda’r potensial i fod yn gyrchfan 
pwysig i ymwelwyr. Ychydig o enghreifftiau a 
nodwyd o amgueddfa wrth graidd atyniad 
â thema chwaraeon, fel oriel anfarwolion 
neu gyfleuster addysg chwaraeon.
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38. Mae Tabl 1 isod, yn dangos ymhellach beth weithiodd yn dda ar gyfer y modelau gwahanol hyn.

Tabl 1: Crynodeb o fathau gwahanol o fodelau amgueddfeydd chwaraeon a adolygwyd

mATH

Amgueddfa 
Bêl-droed

Amgueddfa 
Chwaraeon 
Genedlaethol

Amgueddfa sy’n 
cwmpasu Chwaraeon 
a Disgyblaethau 
Diwylliannol eraill

Atyniad gydag 
Amgueddfa yn 
graidd iddo, gydag 
Oriel Anfarwolion a 
chyfleuster Addysg 
Chwaraeon

ENgHREIFFTIAU ‘DA’

Museu Benfica Cosme Damiäio 
(Lisbon)

Amgueddfa Bêl-droed yr Alban

Yr Amgueddfa Genedlaethol Rasio 
Ceffylau (Newmarket)

Yr Amgueddfa Golff Brydeinig, 
St Andrews

Amgueddfa Genedlaethol 
Gwyddoniaeth a’r Cyfryngau 
(Bradford)

Amgueddfa Genedlaethol 
Beiciau Modur

Oriel Anfarwolion Chwaraeon 
Canada (Calgary)

Amgueddfa Manchester United

RHESWm PAm?

Safon uchel o ddehongli (yn 
gysylltiedig â chwaraeon stadiwm a 
chyd-destun hanesyddol lleol), rheoli 
casgliadau ac ystod o gyfleusterau / 
rhaglenni addysg.

Trefniant ariannu ymylol ond yn gallu 
cynnal casgliad dynodedig (yr Alban) 
a darparu cyfleusterau rhesymol. 
Wedi’i lleoli yn y stadiwm genedlaethol. 
Mae’n codi tâl mynediad ac yn 
cynhyrchu incwm, yn ogystal â derbyn 
cymhorthdal, ond deellir o hyd ei bod 
yn ansicr yn ariannol ac yn dibynnu ar 
gefnogaeth gref gan Gymdeithas Bêl-
droed yr Alban.

Sylfaen gynulleidfa eang, safonau 
dehongli uchel / rhaglenni addysg 
/ ystod o gyfleusterau, Casgliad 
Cenedlaethol ar Wasgar, sylfaen 
ariannol amrywiol.

Cymysgedd da o reoli casgliadau a 
datblygiad masnachol; cefnogaeth gref 
yn lleol yn ogystal ag yn rhyngwladol; 
niferoedd ymwelwyr da gan fod modd 
marchnata’r cynnyrch.

Casgliadau chwaraeon cyfyngedig yn 
cael eu defnyddio mewn arddangosiadau 
ag apêl eang. Safonau uchel o ran 
dehongli / dysgu / ystod y cyfleusterau.  

Nid yw’n cael cymhorthdal cyhoeddus; 
mae’n cyflwyno elfennau chwaraeon 
yn llwyddiannus i brif thema, sy’n 
ymwneud â hanes y beic modur, felly 
ceir rhywbeth at ddant pob ymwelydd.

Sylfaen gynulleidfa eang, safon uchel 
o ran dehongli / rhaglenni addysg, 
gyda chyfleoedd i gyfranogi mewn 
gweithgarwch chwaraeon, yn seiliedig ar 
gasgliadau.

Mae’r amgueddfa yn rhan fach o atyniad 
Clwb Pêl-droed Manchester United 
(MUFC) ac ‘MUFC plc’ ac mae ond yn 
un elfen o brofiad ymwelwyr rhyngwladol 
mawr, menter fasnachol ac addysgol.



1Mae’r Cynllun Achredu Amgueddfeydd yn cael ei adolygu ar hyn o bryd, a bydd y safon ddiwygiedig yn cael ei chyhoeddi yn 
2018. https://www.artscouncil.org.uk/museums-accreditation-scheme/accreditation-review
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bODLONI SAFONAU ACHREDU

39. Er bod amrywiaeth o fodelau gweithredu 
gwahanol wedi’u hadolygu, ni fyddai pob un 
ohonynt yn bodloni safonau Achredu’r DU. Er 
enghraifft, mae rhai amgueddfeydd chwaraeon 
sy’n llwyddiannus yn ariannol yn rhan o fusnes 
preifat, masnachol.

40. Mae’r Cynllun Achredu ar gyfer 
Amgueddfeydd ac Orielau yn y Deyrnas Unedig1  
yn pennu’r safon ar gyfer rheoli amgueddfeydd, 
gofalu am gasgliadau a gwasanaeth cyhoeddus. 
Mae’r Safon yn cydnabod y ceir amgueddfeydd 
o feintiau amrywiol iawn a bod ganddynt 
fathau gwahanol o reolaeth, ac mae’n gynllun 
gwirfoddol, yn cael ei reoli gan MALD yng 
Nghymru, gyda dros 90 o amgueddfeydd 
yn cyfranogi. Gellir ond cyflawni’r safonau 
amgueddfeydd hyn yn realistig trwy gael 
cyfansoddiad addas ac ethos sy’n seiliedig ar 
fuddiant cyhoeddus, ynghyd â strategaethau 
priodol a buddsoddiad mewn arddangosiadau, 
rhaglenni allgymorth a dysgu, diogelwch, 
cyfleusterau i ymwelwyr a chyfleusterau storio.

41. Mae’r Safonau Achredu yn golygu 
cydymffurfio ag ystod o ofynion.

a. Llywodraethu a rheoli: 

l  Trefniadau cyfansoddiadol;

l  Perchenogaeth casgliadau;

l  Trefniadau diogelu ar gyfer meddiannu  
 eiddo;

l  Sylfaen ariannol gadarn;

l  Blaengynllunio a chynllunio ar gyfer 
 argyfwng;

l  Lefelau staffio, cyflogaeth a 
 gweithdrefnau rheoli;

l  Mynediad i gyngor proffesiynol a   
 mewnbwn i ddatblygu polisi a gwneud 
 penderfyniadau;

l  Cydymffurfio â rheoliadau cyfreithiol, 
 diogelwch a chynllunio perthnasol.

b. Cyfleusterau ymwelwyr:

l  Ystod o gyfleusterau hygyrch i’r 
 cyhoedd;

l  Cyfeiriadedd allanol a mewnol a 
 threfniadau arwyddion;

l  Trefniadau ar gyfer gofal ymwelwyr;

l  Trefniadau ffurfiol ar gyfer cynnal 
 a chadw ardaloedd a ddefnyddir gan 
 ymwelwyr.

c. Rheoli casgliadau:

l  Polisi caffael a gwaredu wedi’i 
 gymeradwyo;

l  Cadw llawlyfr gweithdrefnol ar gyfer 
 dogfennau;

l  Cynnal gweithdrefnau dogfennau 
 Spectrum (safon rheoli casgliadau’r 
 DU);

l  Creu cynllun dogfennaeth 
 ysgrifenedig;

l  Camau i leihau risg difrod i’r casgliad 
 a’r casgliad yn dirywio;

l  Asesiad arbenigol o drefniadau 
 diogelwch, gweithredu argymhellion 
 ac adolygiad bob 5 mlynedd.

42. Mae gofynion ychwanegol ar 
gyfer Amgueddfeydd Cenedlaethol ac 
Amgueddfeydd Arddull Cenedlaethol yn 
cynnwys:

a. Cyfleusterau ymwelwyr sydd o 
ansawdd priodol ar gyfer cyfleuster 
cenedlaethol;

b. Polisïau arddangos sy’n adlewyrchu 
ystod lawn y casgliadau;

c. Arbenigedd a chyngor proffesiynol ac 
awdurdodol ar ei holl feysydd, i’r cyhoedd 
ac amgueddfeydd eraill, yn cyfrannu at 
ysgoloriaeth genedlaethol a rhyngwladol, 
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ch. Cyfleusterau astudio ac ymchwilio i’r 
cyhoedd;

d. 

Casgliad sylweddol mewn perthynas 
â’i amcanion datganedig - rhaid iddo fod 
yn helaeth ac yn gwbl gynrychioliadol. 
Nid yw bod â chynnwys rhanbarthol, hyd 
yn oed gyda’r bwriad o adeiladu casgliad 
cenedlaethol, yn ddigonol;

dd. 

Polisi ac arfer i gasglu ystod o wrthrychau 
o gwmpas a phwysigrwydd cenedlaethol 
a gwybodaeth gysylltiedig yn ei feysydd 
penodol;

e. 

Safonau gofal priodol.

43. Mae gofynion parhaus amgueddfeydd 
Achrededig hefyd yn cynnwys mynediad at 
gymorth curadurol proffesiynol ac, ar gyfer 
amgueddfeydd mawr, staff curadurol a staff 
proffesiynol eraill parhaol.

 

44. 

Yn yr adran hon, crynhoir y dystiolaeth fanwl 
a gasglwyd o ymchwil ddesg cam un a cham 
dau, ymweliadau â safleoedd a chyfarfodydd â 
rhanddeiliaid, er mwyn helpu llywio meddwl a 
phenderfyniadau yn y dyfodol, gan ddarparu’r 
sail resymegol ar gyfer y ffyrdd ymlaen a 
argymhellir. 45. 

Mae’r adolygiad dichonoldeb o lu o 
enghreifftiau gwahanol o amgueddfeydd 
chwaraeon wedi amlygu’r modd y gall ymagwedd 
fodern at hyrwyddo treftadaeth helpu pobl i ddeall 
a gwerthfawrogi’r effaith y mae chwaraeon wedi’i 
chael ar fywydau a chymunedau. Mae Canolfan 
Muhammad Ali, Louisville, UDA yn enghraifft 
nodweddiadol yn y cyd-destun hwn. Mae’n 
hysbys hefyd fod ysbrydoliaeth chwaraeon yn 

offeryn pwysig ar gyfer helpu annog cyfranogiad, 
gan oresgyn problemau iechyd gwael sy’n 
gysylltiedig â lefelau isel o weithgarwch corfforol. 
Canfu’r arolwg Arfer am Oes / Habit for Life o 
bobl 25-34 oed, fod “tua thraean o bobl sy’n 
hoff o chwaraeon yn cytuno eu bod wedi cael 
eu hysbrydoli i gymryd rhan mewn chwaraeon 
gan bobl enwog ym maes chwaraeon neu 
ddigwyddiadau chwaraeon mawr.” (Sport England 
2012). Gall atyniadau treftadaeth chwaraeon 
adeiladu ar storïau o lwyddiant ym myd chwaraeon 
i helpu annog diddordeb mewn gweithgarwch. 

46. 

Gall treftadaeth chwaraeon feithrin balchder 
mewn hunaniaeth gymunedol hefyd, er mai o 
fewn yr ardal honno y cyflawnir hyn orau, gan fod 
ffiniau diddordeb daearyddol penodol gan gylch 
dylanwad chwaraeon ar y lefel hon. Er enghraifft, 
gall atyniadau clwb apelio at aelodau a chefnogwyr 
lleol, ond nid i gefnogwyr oddi cartref neu 
ymwelwyr o rywle ymhellach i ffwrdd. 

47.

 Mae llwyddiant yn aml yn ffactor allweddol 
mewn hanes chwaraeon, gyda storïau newyddion 
da i’w clywed o hyd gyda chystadlaethau newydd, 
pencampwriaethau, neu fedalau yn cael eu hennill. 
Rhaid i bolisïau casglu gael eu cynllunio gyda 
chefnogaeth gan gyrff llywodraethu chwaraeon 
er mwyn cipio a gwarchod y dreftadaeth hon i’w 
harddangos yn y dyfodol.

48. 

Yn gyffredinol, cred y mwyafrif o’r rhanddeiliaid 
yr ymgynghorwyd â nhw fod treftadaeth chwaraeon 
Cymru yn bwysig yn genedlaethol, ac ar lefel 
gymunedol. Fodd bynnag, o ystyried diffyg unrhyw 
strategaethau presennol, ni fydd y brwdfrydedd 
hwn yn hawdd ei droi yn un ffordd ymlaen, na 
ffordd syml ymlaen.

ADRAN V: THEmÂU 
CASgLIADAU’R ASTUDIAETH 
DDICHONOLDEb

bRWDFRyDEDD EANg DROS DREFTADAETH CHWARAEON 
CymRU A CHyDNAbOD PWySIgRWyDD HyNNy
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yR HERIAU I WARCHOD y DREFTADAETH CHWARAEON 
bRESENNOL 

49. Mae’r adolygiad dichonoldeb wedi nodi 
amrywiaeth sylweddol yn ansawdd, ‘gwerth 
arddangos’, argaeledd a hygyrchedd eitemau 
cofiadwy treftadaeth chwaraeon ledled Cymru. 

50. Oherwydd natur y pwnc, mae llawer o 
gasgliadau chwaraeon ar ffurf dogfen, yn 
hytrach nag yn seiliedig ar wrthrychau, ac yn 
cynnwys ffotograffau, rhaglenni, llyfrynnau, ac 
ati. Yn nodweddiadol, mae deunydd nad yw’n 
seiliedig ar ddogfennau yn cynnwys gwisgoedd, 
offer a thlysau chwaraeon. Ar hyn o bryd, cedwir 
casgliadau gan amryw o sefydliadau gwahanol, 
naill ai’n genedlaethol, er enghraifft Amgueddfa 
Cymru, Undeb Rygbi Cymru, gan gynnwys 
arteffactau Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru, 
neu’n lleol, er enghraifft, mewn amgueddfeydd 
milwrol neu amgueddfeydd yr heddlu; clybiau 
chwaraeon cymunedol ar hyd a lled y wlad; neu 
gan unigolion preifat a chefnogwyr chwaraeon. 

51. O’r casgliadau a welwyd ac a gedwir y tu 
allan i amgueddfeydd Achrededig, er enghraifft, 
mewn clybiau neu gan unigolion, gall safonau 
cadwraeth fod yn wael. Felly, yn niffyg unrhyw 
fframwaith cenedlaethol sy’n disgrifio polisïau, 
safonau, canllawiau, ynghyd â chasglu modelau 
sy’n annog buddiolwyr i wneud benthyciadau 
neu roddion i gasgliadau Achrededig, ceir nifer 
fawr o arteffactau allweddol y mae perygl iddynt 
gael eu colli mae’n debyg i genedlaethau’r 
dyfodol. 

NID yW gWARCHOD A HyRWyDDO TREFTADAETH 
CHWARAEON yN bRIF gyFRIFOLDEb I gyRFF LLyWODRAETHU 
CHWARAEON

52. Cyfrifoldeb hirsefydlog Cyrff Llywodraethu 
Cenedlaethol Chwaraeon unigol yw hyrwyddo, 
gweinyddu a threfnu gweithgarwch a chodi 
safonau perfformiad ar gyfer eu chwaraeon. 
Mae’n rhaid i’r cyrff hyn flaenoriaethu’r defnydd 
o’u hadnoddau prin yn gyson ar gyfer eu 
gweithgareddau craidd ac i ddiwallu anghenion 
y chwaraeon. Ar hyn o bryd, nid oes ganddynt 
unrhyw gylch gorchwyl ar gyfer treftadaeth, nac 
amgueddfeydd chwaraeon. 

53. Roedd y cyrff chwaraeon yr ymgynghorwyd 
â nhw o’r farn hefyd mai ymgysylltu, ysbrydoli 
pobl ifanc i fod yn weithgar a chefnogi’u 
chwaraeon, clwb neu dîm, dyna ddylai 
canlyniad pwysicaf unrhyw fenter treftadaeth 
fod.  

54. Ar gyfer y chwaraeon hynny sy’n rheoli 
neu’n berchen ar stadiwm genedlaethol, er 
enghraifft Stadia Principality a SWALEC, ceir 
achos dros fanteisio ar ofod sbâr y lleoliad, yn 
ogystal â’i broffil cenedlaethol, ynghyd â’r cyfle 
i ddenu ymwelwyr, trwy gael profiad stadiwm. 
Gall hyn gynnig llwyfan llwyddiannus ar gyfer 
hyrwyddo treftadaeth chwaraeon, ochr yn 
ochr â’r potensial ar gyfer rhaglen o brofiadau 
addysg a dysgu amrywiol iawn.  

mAE ANgEN I DREFTADAETH CHWARAEON FOD yN 
FLAENORIAETH gENEDLAETHOL UWCH AR gyFER POLISI 
AmgUEDDFEyDD A CHWARAEON

55. Gallai treftadaeth chwaraeon chwarae mwy 
o ran i helpu gwasanaethau amgueddfeydd 
fynd i’r afael â’r her o gynyddu niferoedd 
ymwelwyr, gan estyn allan i gynulleidfaoedd 
newydd a denu pobl o bob cefndir. Fodd 
bynnag, mae’n amlwg fod llawer o waith i’w 
wneud i wireddu’r potensial hwn yn llawn, 
gan i’r adolygiad dichonoldeb hwn ganfod 
mai proffil isel sydd wedi’i roi i chwaraeon yn 
hanesyddol mewn amgueddfeydd, ac ar hyn o 
bryd nid oes ymagwedd wedi’i nodi i godi’i lefel 
blaenoriaeth i’r dyfodol. 

56. Cadarnhaodd adolygiad o arolwg Menter 
Casgliadau Cymru / Collections Wales 
Initiative nad yw treftadaeth chwaraeon 
yn ymddangos yn benodol ar unrhyw restr 
arbenigedd neu ddiddordeb, ac nid yw’n 
cael ei chrybwyll ychwaith mewn unrhyw 
un o’r meysydd casglu (Chaplin, Heritage 
and Museum Services 2017). Gallai hyn 
fod oherwydd bod chwaraeon, ynghyd ag 
arbenigeddau eraill, yn cael eu gogynnwys 
mewn categorïau hanes cymdeithasol, 
ehangach.
 
57. Felly, os yw treftadaeth chwaraeon i gael 
blaenoriaeth uwch a mwy o ffocws, gallai 
fod angen creu’r Weledigaeth Genedlaethol 
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y soniwyd amdani eisoes, a Fframwaith 
cysylltiedig, yn darparu’r hwb ymlaen i 
ysgogi ac arwain gweithredu yn y dyfodol. 
Hefyd, dylai’r cyrff chwaraeon strategol h.y. 
Chwaraeon Cymru a Chymdeithas Chwaraeon 
Cymru, gyda chefnogaeth Amgueddfa Cymru, 
ystyried chwarae rhan flaenllaw i annog cyrff 
llywodraethu chwaraeon unigol i fabwysiadu 
polisïau treftadaeth.
 

CASgLIADAU ASTUDIAETH DDICHONOLDEb AmgUEDDFA 
CHWARAEON gENEDLAETHOL

58. Ni fydd darparu ymagwedd sy’n cael ei 
gyrru gan gasgliadau treftadaeth chwaraeon, 
wedi’u catalogio a’u gwarchod ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol, yn hawdd i’w 
chyflawni, ac mae’n debygol o fynnu amser a 
chryn ymrwymiad gan weithwyr proffesiynol 
amgueddfeydd, yn ogystal â chyllid gan y 
Llywodraeth. 

59. Pwysigrwydd graddfa a lleoliad  
Mae creu un atyniad sy’n cynhyrchu lefelau 
diddordeb a gweithgarwch busnes uchel yn 
her. O’r adolygiad dichonoldeb o amrywiaeth 
o amgueddfeydd chwaraeon cenedlaethol 
llwyddiannus, mae’n amlwg fod angen graddfa 
briodol o arwynebedd llawr defnyddiadwy 
i ddarparu atyniadau treftadaeth modern, 
gan gynnwys technoleg ryngweithiol, 
nodweddion arloesol, ymgysylltiad cymunedol a 
gwasanaethau dysgu. 

60. Yn genedlaethol, y lleoliad gorau ar gyfer 
treftadaeth chwaraeon yw man lle gellir ei 
datblygu fel atyniad cynaliadwy i ymwelwyr h.y. 
mewn dalgylch mawr. Lle mae ynghlwm wrth 
stadiwm chwaraeon genedlaethol, gall chwarae 
rhan hefyd mewn cynhyrchu niferoedd uwch o 
ymwelwyr, incwm a lefelau diddordeb ymhlith 
ymwelwyr yn y chwaraeon. Mae’r dull hwn yn 
briodol yn achos stadia Principality a SWALEC.

61. Yr her o gynhyrchu niferoedd ymwelwyr 
uchel
Er mai Sain Ffagan yw’r Amgueddfa 
Genedlaethol yr ymwelir â hi amlaf yng 
Nghymru, yn denu 553,090 o ymwelwyr 
(Ymweliadau ag Atyniadau Twristiaeth yng 
Nghymru 2017), yn nodweddiadol, mae’n 

rhaid i’r rhan fwyaf o amgueddfeydd lleol, y tu allan 
i bortffolios Amgueddfa Cymru a’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, weithio’n galed i gynhyrchu niferoedd 
ymwelwyr dros 50,000 y flwyddyn (Spotlite on 
Museums 2016; Ymweliadau ag Atyniadau 
Twristiaeth yng Nghymru 2017).

62. Yn ogystal, mae ymweliadau ag atyniadau 
chwaraeon presennol yng Nghymru, fel yr adroddir 
gan y cyrff llywodraethu priodol, yn fach hefyd; er 
enghraifft, oddeutu 15,000 o ymwelwyr y flwyddyn 
ag Amgueddfa Griced Cymru CC4, a thua 50,000-
60,000 o ymwelwyr y flwyddyn ar gyfer Taith Stadiwm 
Principality.

63. Hyfywedd ariannol - costau datblygu a gweithredu
Mae gweithredu i’r lefelau a fynnir ar gyfer safon 
Achrediad Amgueddfa Genedlaethol yn mynnu 
lefelau uchel o wariant cyfalaf a refeniw. Mae 
amgueddfeydd eraill yn dargyfeirio’u hincwm drwy 
ystod o ymagweddau masnachol, ond gellir ond 
disgwyl cynhyrchu incwm mewn cyfleuster sydd wedi’i 
leoli’n dda ac yn gallu cynnig ystod o nodweddion 
sy’n apelio i groestoriad eang o’r boblogaeth. 

64. Mae’r rhan fwyaf o amgueddfeydd annibynnol 
(gan gynnwys amgueddfeydd cenedlaethol a 
weithredir gan ymddiriedolaeth, neu amgueddfeydd 
arddull cenedlaethol) yn codi tâl mynediad hefyd, 
sy’n groes i bolisi Llywodraeth Cymru ar gyfer 
amgueddfeydd a ariennir yn genedlaethol. Os yw 
polisi Llywodraeth Cymru i gynnig mynediad di-dâl 
i’w gyflawni, yna bydd cymhorthdal cyhoeddus yn 
hollbwysig i hyfywedd hirdymor unrhyw Amgueddfa 
Genedlaethol newydd.

65. O ystyried yr heriau uchod a’r hinsawdd ariannol 
sydd ohoni, “mae gostyngiadau sylweddol mewn 
cyllid yn cael effaith sylweddol ar amgueddfeydd, 
gyda chanlyniadau eithafol weithiau” (Adolygiad 
Arbenigol o Ddarpariaeth Amgueddfeydd Lleol yng 
Nghymru, 2015, tud4), ni ellid argymell prosiect 
seilwaith newydd ar raddfa fawr fel ffordd gynaliadwy 
ymlaen. 

66. Felly, er mwyn cyflawni Amgueddfa Genedlaethol 
ychwanegol, byddai’n ddoeth ystyried gwella 
amgueddfa bresennol, sy’n cynnwys casgliadau 
perthnasol, gan adeiladu ar, addasu a 
gwneud y defnydd gorau o gyfleoedd, 
cyfleusterau, cyllid ac arbenigedd presennol.  
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ADRAN VI: ARgymHELLION 
mANWL yR ASTUDIAETH 
DDICHONOLDEb  

gWELEDIgAETH AR gyFER 
TREFTADAETH CHWARAEON Sy’N 
CyD-FyND
Â bLAENORIAETHAU LLyWODRAETH 
CymRU
67. Bydd yr argymhellion treftadaeth chwaraeon 
a amlinellir yn yr adroddiad hwn yn helpu 
cyflawni nifer o nodau a bennir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015; ‘Symud Cymru Ymlaen’ - y Rhaglen 
Lywodraethu (Llywodraeth Cymru 2016); 
a Ffyniant i Bawb - y Strategaeth i Gymru 
(Llywodraeth Cymru 2017). Disgwylir y byddant 
o fudd arbennig i’r amcanion llesiant canlynol.

68. Iach ac Egnïol  

a. 

Mwyhau cyfleoedd i ymgysylltu â’r 
cyhoedd yng Nghymru i hyrwyddo iechyd da 
a llesiant i bawb;

b. 

Annog pobl i gyfranogi mewn 
gweithgarwch corfforol a ffyrdd iach o fyw, 
wedi’u hysbrydoli gan arwyr ac arwresau ym 
maes chwaraeon, yn y gorffennol a heddiw; 
c. 

Defnyddio treftadaeth chwaraeon i gefnogi 
mentrau gwella iechyd meddwl.

69. Uchelgeisiol ac yn Dysgu

a. 

Cefnogi pobl ifanc i wneud y gorau o’u 
potensial, gan feithrin uchelgais ac annog 
dysgu am oes, yn ogystal â chyfoethogi’r 
profiad hwn i ddatblygu llesiant, iechyd a 
hyder.

70. Unedig a Chysylltiedig

 

a.

 Adeiladu cymunedau gwydn, trwy 
ddiwylliant ac iaith, gan effeithio’n 
gadarnhaol ar niferoedd y bobl sy’n mynychu 
neu’n cyfranogi mewn gweithgareddau 
treftadaeth, o leiaf deirgwaith y flwyddyn, 
gyda mwy o amgueddfeydd yn bodloni 
safonau Achrediad; 

b. 

Amgueddfeydd a chyrff chwaraeon, 
Awdurdodau Addysg ac Awdurdodau Lleol 
i gyd yn gweithio mewn partneriaeth i 
gyflwyno gwasanaethau cydgysylltiedig, 
gan ysbrydoli gweithgarwch corfforol, gwella 
iechyd, ynghyd â datblygu sgiliau a dysgu;

c. 

Hyrwyddo lle Cymru yn y Byd, gan 
ddefnyddio grym ein treftadaeth chwaraeon 
i adeiladu ar y ‘brand’ ac atgyfnerthu 
hunaniaeth gyfoes, rymus ac atyniadol i 
Gymru.

71. Ffyniannus a Diogel

a. 

Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb 
rhanbarthol, gan fuddsoddi yng Ngogledd 
Cymru yn ogystal â De Cymru, er mwyn 
sicrhau cyfleoedd i bawb.



Amgueddfa Wrecsam, sy’n gartref i 
Gasgliad presennol Pêl-droed Cymru, i’w 
hehangu i greu Amgueddfa Genedlaethol 
ar gyfer Pêl-droed Cymru, gan gefnogi 
modelau allgymorth, addysg a dysgu yn 
y dyfodol, ynghyd â’r potensial i sefydlu 
arddangosfeydd teithiol

SAIL RESymEgOL  

72. Yr achos dros bêl-droed

O gymharu â phob gêm tîm, pêl-droed yw’r 
chwaraeon mwyaf/â’r galw mwyaf amdano 
(Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17) ac 
sydd wrth galon y rhan fwyaf o gymunedau: 

a. 

Mae dros 200,000 o oedolion yn 
chwarae, sef 5 gwaith yn fwy na rygbi, ac 
mae dros 1,000 o glybiau pêl-droed;

b. 

Adroddir hefyd fod 130,000 o oedolion 
a 120,000 o bobl ifanc eisiau chwarae 
mwy hefyd.73.

 Fodd bynnag, yn wahanol i griced a 
rygbi (yr ail chwaraeon tîm mwyaf yng 
Nghymru), nid oes gan bêl-droed ei stadiwm 

genedlaethol ei hun i gartrefu amgueddfa, 
ond oherwydd ei raddfa, ei gyrhaeddiad 
a’i broffil, pêl-droed yw’r cyfrwng delfrydol i 
ymgysylltu’n eang ac ysbrydoli pobl ifanc ac 
oedolion. 

74. Meini prawf allweddol 

 
Gan ystyried y gwersi a ddysgwyd yn ystod 
yr adolygiad hwn, cydnabyddir hefyd fod 
rhaid mesur ystyriaeth o atyniad treftadaeth 
chwaraeon yn y dyfodol, wedi’i ddylunio’n 
briodol, yn erbyn y meini prawf cyffredinol 
canlynol: 

a. 

Maint y boblogaeth leol - dalgylch a 
hygyrchedd; 

b.

 Perthnasedd y lleoliad h.y. ei gysylltiad 
â’r thema treftadaeth. Mae lleoliad 
amgueddfeydd arbenigol yn tueddu bod 
lle ceir cysylltiad pwnc perthnasol h.y. 
yn stadiwm genedlaethol y chwaraeon, 
ymhlith chwareli llechi a phyllau glo 
hanesyddol, neu yn achos thema forol, 
mewn porthladd mordwyol mawr; 

c. 

Potensial i ddatblygu, neu wella, 
atyniad treftadaeth presennol neu 
seilwaith chwaraeon cenedlaethol, yn 
enwedig o ystyried yr hinsawdd ariannol 
heriol presennol (Adolygiad Arbenigol o 
Ddarpariaeth Amgueddfeydd Lleol yng 
Nghymru, 2015). 

PRIF ARgymHELLION

PRIF ARgymHELLIAD 1: SEFyDLU 
AmgUEDDFA gENEDLAETHOL AR 
gyFER PÊL-DROED CymRU
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75. Helpu i sicrhau dosbarthiad tecach 
o amgueddfeydd cenedlaethol

Un deilliant cadarnhaol o’r adolygiad 
dichonoldeb hwn fyddai creu ail amgueddfa 
genedlaethol yng Ngogledd Cymru ar 
gyfer un elfen o weledigaeth treftadaeth 
chwaraeon yn y dyfodol. Mae hwn yn 
cydnabod bod gan Amgueddfa Cymru 
bartneriaeth bresennol gydag Amgueddfa 
Wrecsam, ond nad oes ganddi ei hun 
ganolfan ffisegol yng Ngogledd Ddwyrain 
Cymru. 

76. Wrecsam - ‘cartref ysbrydol’ Pêl-droed 
Cymru

Yn hanesyddol, chwaraeodd Wrecsam ran 
allweddol yn natblygiad cynnar pêl-droed 
yng Nghymru, ac mae’r dref yn cael ei 
hystyried o hyd, gan lawer o bobl, yn gartref 
ysbrydol y gêm: 

a. 

Trefnwyd tîm pêl-droed cyntaf Cymru, 
a’i gapteinio, gan Llewelyn Kenrick o 
Riwabon – ef hefyd oedd cadeirydd 
cyntaf ac ysgrifennydd anrhydeddus 
Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW);

b. 

Ffurfiwyd FAW ym 1876, gan Llewelyn 
Kenrick, yng Ngwesty’r Wynnstay Arms 
yn Wrecsam;

c. 

Cynhaliwyd gêm ryngwladol gyntaf 
Cymru ar y Cae Ras ym 1877;

ch. 

Cynhaliwyd gêm derfynol gyntaf 
Cwpan Cymru ym Mharc Acton, 
Wrecsam ym 1878, rhwng Wrecsam a’r 
Derwyddon;

d. 

Y Waun oedd man geni Billy Meredith, 
sef un o chwaraewyr gorau Cymru;
dd. 

Sefydlwyd Casgliad Cenedlaethol 
Pêl-droed Cymru yn Wrecsam gan yr 
Awdurdod Lleol, ar ôl cael dyfarniad 
grant Treftadaeth y Loteri a chymorth 
gan yr FAW - nid yw’r casgliad yn cael 
ei arddangos yn barhaol ar hyn o bryd, 
ond mae wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer 
nifer o arddangosfeydd dros dro, ac mae 
presenoldeb gan stori pêl-droed Cymru 
ar wefan yr Amgueddfa.

77. 

Er nad oes bwriad gan Lywodraeth Cymru 
ar hyn o bryd i sefydlu unrhyw Amgueddfeydd 
Cenedlaethol newydd yng Nghymru, mae 
dadl gref dros gydnabod Wrecsam, cartref 
Casgliad Pêl-droed Cymru, fel Canolfan 
Genedlaethol Treftadaeth Pêl-droed. Yn 
ogystal, ac yn amodol ar drafodaeth fanwl, a 
datblygu amgueddfa hyfyw gyda chynnwys 
priodol, gallai’r cyfleuster gael ei ddynodi yn 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol Cymru.

78. 

Dylai unrhyw fodel treftadaeth pêl-droed 
a ddatblygir yn Wrecsam fod yn briodol o 
ran graddfa a’i ddylunio fel cartref parhaol 
y casgliad a gedwir ar hyn o bryd, gan 
ychwanegu arddangosiadau pêl-droed modern 
a dysgu rhyngweithiol. Yn ogystal, yn amodol 
ar argaeledd cyllid ychwanegol, gellid dynodi’r 
Amgueddfa yn ‘hwb cenedlaethol’ hefyd, 
yn cael ei gefnogi gan Amgueddfa Cymru, 
yn gwasanaethu rhwydwaith ehangach 
ledled Cymru drwy arddangosiadau teithiol/
arddangosiadau gwib, ynghyd â rhaglenni 
addysg a dysgu allgymorth. 

79. 

Yn olaf, gellir dod i’r casgliad mai’r model 
mwyaf cost-effeithiol fyddai ehangu a gwella 
cynnig yr amgueddfa bresennol, gan y gallai 
datblygiad newydd ac ar wahân gael effaith 
negyddol ar gynaliadwyedd yr amgueddfa 
bresennol, ac o bosibl dargyfeirio niferoedd 
ymwelwyr a gwariant eilaidd i ffwrdd oddi wrth 
hybiau diwylliannol sefydledig eraill.
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80. I ymateb i gynnig gwreiddiol stadiwm y Cae 
Ras
Mewn perthynas â chynigion cynharach ar 
gyfer Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol 
newydd, i’w hadeiladu fel rhan o ddatblygiad 
yn y Cae Ras yn y dyfodol a’i hyrwyddo drwy 
ymgyrch leol yn y cyfryngau (2015-2017), daw’r 
astudiaeth ddichonoldeb hon i’r casgliad y dylai 
unrhyw ddatblygiad treftadaeth pêl-droed yn 
Wrecsam yn y dyfodol gael ei leoli fel rhan o 
estyniad i’r amgueddfa bresennol, er mwyn 
adeiladu ar arbenigedd ac adnoddau a gwella 
ei gynaliadwyedd ariannol. 

81. Nid yw’r ymagwedd a ffefrir yn cynnig achos 
busnes hyfyw ar gyfer unrhyw fuddsoddiad yn 
ardal ‘Kop End’ y Cae Ras, lle dylai modelau 
mwy masnachol fod yn ffocws y sylw.

82. Ni fyddai’r costau rhedeg parhaus o 
gynnal amgueddfa safon ‘Genedlaethol’ h.y. 
gofod a chyfleustodau dynodedig; atyniadau 
rhyngweithiol, arddangosiadau o ansawdd, 
mannau dysgu, caffaeliadau, staff arbenigol 
ac ati, yn gwneud unrhyw ddatblygiad ar y 
Cae Ras yn y dyfodol yn fwy llwyddiannus 
yn fasnachol. Byddai’n mynnu cryn dipyn o 
fuddsoddiad cyfalaf ychwanegol, yn ogystal 
â chymhorthdal costau rhedeg parhaus 
sylweddol. 

83. Fodd bynnag, dylid cynnal astudiaeth 
ddichonoldeb arbenigol ar gyfer datblygu’r Cae 
Ras yn y dyfodol yn coleddu’r holl opsiynau 
ar gyfer gwella perfformiad a chynaliadwyedd 
y stadiwm, gan hysbysu achos busnes yn y 
dyfodol er mwyn pennu’r blaenoriaethau ar 
gyfer buddsoddiad cyfalaf, yn cynnwys ystyried 
yr anghenion chwaraeon ar gyfer unrhyw 
uwchraddiadau angenrheidiol i gyfleusterau ar y 
cae ac oddi ar y cae. 

84. Adfywio canol y dref
Mae prif ysgogwyr ar gyfer newid ac adfywio yn 
Wrecsam (Fourth Street 2015), yn cynnwys:

a. Mynd i’r afael â lefelau uchel 
anweithgarwch economaidd a lefelau isel 
uchelgais i ddysgu a datblygu gyrfa ymhlith 
rhai cartrefi, yn enwedig yn yr hen ardaloedd 
Cymunedau yn Gyntaf; 

b. Gwella cynnig canol y dref, gan gynnwys 
mwy o gyfleoedd hamdden;

c. Cynyddu niferoedd ymwelwyr yng nghanol 
y dref;  

ch. Gwella ansawdd bywyd i drigolion lleol, 
gan gyfrannu at rwydwaith cymdeithasol 
ehangach ac adfywio economaidd yn 
Wrecsam.

85. Mae gweledigaeth y Cyngor ar gyfer canol y 
dref yn anhepgor hefyd i’r strategaethau canlynol:

a. Strategaeth Ffyniant Economaidd 2013- 
datblygu Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel lle 
y mae pobl am ymweld ag ef a buddsoddi 
ynddo;

b. Y Cynllun Datblygu Lleol 2013 i 2028 - 
datblygu lle sy’n ddiogel a lle mae pawb yn 
teimlo eu bod wedi’u cynnwys;

c. Uwchgynllun Canol Tref Wrecsam 2016 
- datblygu amgylchedd deniadol a nodedig 
gydag adeiladau o ansawdd uchel, strydoedd 
a mannau sy’n gwella cymeriad y dref, gan 
helpu cyfrannu at ymdeimlad o hunaniaeth a 
gwella profiad ymwelwyr. 

86. Yn 2018, agorodd y Cyngor Hwb Celfyddydau 
a Diwylliannol newydd, sef Tŷ Pawb - adnodd 
cymunedol diwylliannol, yn dod â’r celfyddydau 
a marchnadoedd ynghyd o fewn yr un ôl-troed. 
Hefyd, gellir cymhwyso rhai o’r ffeithiau allweddol 
yn yr astudiaeth ddichonoldeb a’r cynllun busnes 
i helpu llywio’r achos dros gyfleuster wedi’i 
uwchraddio sy’n darparu canolfan dreftadaeth 
pêl-droed genedlaethol yng nghanol y dref 
(Fourth Street 2015).  Fe wnaeth yr arfarniad 
ddynodi’r canlynol:

a. Mae gan dros 680,000 o bobl gofnod o 
ymgysylltu â gweithgareddau’n gysylltiedig â 
diwylliant o leiaf unwaith y flwyddyn, yn byw 
o fewn pellter taith diwrnod (radiws o 26.5 
milltir);

b. Rhagfynegiad o hyd at 100,000 o 
ymweliadau’n gysylltiedig â’r celfyddydau 
bob blwyddyn â’r hwb diwylliannol 
newydd; 
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c. Marchnad addysgol sylweddol yn yr 
ardal, hyd at 221 o ysgolion cynradd 
ac uwchradd ar hyd Gogledd Ddwyrain 
Cymru, yn ogystal â chysylltiadau â 
Choleg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr 
Wrecsam;

ch. 340,000 o ymweliadau dros nos 
gan dwristiaid â Gogledd Cymru bob 
blwyddyn, ac mae dros hanner y rheiny, 
190,000, â Wrecsam.

87. Mae data am nifer yr ymwelwyr ar 
ddechrau 2018 yn dangos bod oddeutu 
300,000 o ymweliadau â chanol y dref 
bob mis (Springboard Mawrth 2018). Fodd 
bynnag, gall gemau pêl-droed cartref ‘mawr’ 
yn y Cae Ras gyfrif am nifer sylweddol o’r 
rhain h.y. ar y diwrnod prysuraf yn Ionawr/
Chwefror, roedd 16,000 o ymwelwyr, gyda 
Chlwb Pêl-droed Wrecsam yn denu dros 
4,500 o gefnogwyr pêl-droed. Ar gyfer 
gornestau lleol, yn cael eu chwarae yn erbyn 
clybiau ymweld mwy h.y. Macclesfield, Caer 
a Tranmere, gall niferoedd y cefnogwyr 
gynyddu i 10,000, ac mae llawer ohonynt yn 
parcio ac yn ymweld â chanol y dref hefyd.  

CyFLAWNI 

Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam

88. Mae Casgliad Pêl-droed Cymru yn 
berchen i Amgueddfa Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam ac yn cael ei gadw yn adeilad 
presennol yr Amgueddfa, a adeiladwyd yn 
wreiddiol fel barics i Gatrawd Milisia lleol 
Sir Ddinbych, gydag arfdy a storfa ar y llawr 
uchaf. Ym 1879, daeth yr adeilad yn Lys 
yr Ynadon, gyda dau lys wedi’u datblygu i 
fyny’r grisiau, a’r heddlu lleol (Cwnstabliaeth 
Sir Ddinbych) yn meddiannu gweddill yr 
adeilad.

Ychwanegwyd seilwaith newydd ym 1997 ac 
yn 2009.

Cartref ‘golwg newydd’ ysbrydoledig ar 
gyfer Casgliad Pêl-droed Cymru

89. Y dull gweithredu a argymhellir yw 
sefydlu Wrecsam fel cartref i Amgueddfa 

Bêl-droed Genedlaethol Cymru, ac i adolygu 
gweithrediad/cynnig yr amgueddfa bresennol, 
h.y. yr arddangosiadau a gweithgarwch 
curadurol, fel y byddai ffocws newydd ar bêl-
droed yn gweithio ochr yn ochr â’r trefniadau 
presennol. Bydd yr agwedd hon ar y dull 
gweithredu yn mynnu trafodaethau pellach 
helaeth gyda’r Awdurdod Lleol a’i Wasanaeth 
Treftadaeth.

90. Yn ogystal â thrafodaethau lleol, bydd 
angen dadansoddiad hefyd o unrhyw 
ystyriaethau ariannol a logistaidd a fydd 
ynghlwm â datblygu Amgueddfa Wrecsam, 
yn ymwneud yn bennaf ag ymglymiad 
Amgueddfa Cymru ac unrhyw gostau 
refeniw ychwanegol yn gysylltiedig â’r 
cymorth hwnnw, ynghyd â’r angen posibl 
am wariant pellach ar allgymorth a darparu 
gwasanaethau yn genedlaethol. Mae’r 
adroddiad cyfredol yn pennu amcangyfrifon 
o’r elfennau cost amrywiol, ond cyflwynir y 
rhain ar y rhagdybiaeth y byddant yn destun 
archwiliad manwl pellach os caiff yr egwyddor 
ei chytuno.

91. Byddai disgwyl i’r cynnig newydd 
gynnwys amryw o nodweddion, gan wneud 
y defnydd gorau a mwyaf creadigol o’r gofod 
sydd ar gael. Dim ond ychydig o enghreifftiau 
yw’r canlynol sydd wedi’u paratoi i roi syniad 
o rai o’r nodweddion y gellid eu dewis i’w 
cynnwys mewn Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru (ni ddisgwylir y darperir 
ar gyfer pob un ohonynt). Yn syml, maent 
yn cynnig ystod o gysyniadau gwahanol i’w 
trafod ymhellach gyda Chyngor Wrecsam ac 
i helpu llywio gwaith pellach ar unrhyw friff 
dylunio.
 

a. Dilyn hynt y gêm yng Nghymru o’r 
dyddiau cynnar yn y 19eg Ganrif, pan 
sefydlwyd Cymdeithas Bêl-droed Cymru 
(FAW) yn Wrecsam, hyd heddiw;

b. Hanes y gêm trwy lensys ffotograffwyr 
pêl-droed adnabyddus o Gymru, ynghyd 
â stiwdio ffilm bach i ddangos clipiau o 
gemau - diddordeb presennol a diddordeb 
y gorffennol, yn ogystal â’r cyfle i glywed 
sylwebaeth radio a chasgliadau ffilm, gan 
ail-fyw’r eiliadau gorau o gemau pwysig;
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c. Hanes cystadlu, yn dangos 
cynghreiriau, cwpanau, tlysau a straeon 
gan yr FAW, ynghyd ag adroddiadau 
o glybiau yn chwarae yn y strwythurau 
domestig yng Nghymru a Lloegr h.y. Dinas 
Caerdydd yn ennill Cwpan yr FA ym 1927;

ch. 

Rhan Cymru yn y gêm fyd-eang 
ac o safbwynt cystadleuol, hanes 
cystadlaethau’r Byd ac Ewrop;

d. 

Sut mae profiad diwrnod chwarae 
wedi newid i gefnogwyr dros y 
blynyddoedd, o’r dyddiau yn sefyll 
ar lethrau lleidiog, i stadia heddiw lle 
darperir seddi i bawb. Byddai hyn yn 
cynnwys newidiadau stadiwm ledled 
Cymru dros y blynyddoedd, o ddyddiau 
cynnar Wrecsam, Sir Casnewydd, Dinas 
Caerdydd a Dinas (Tref) Abertawe, 
yn ogystal â thimau yn chwarae yng 
nghynghreiriau Cymru;

dd. 

Esblygiad technoleg caeau chwarae, 
h.y. y newid o adeiladwaith cae glaswellt 
syml, i laswellt hybrid ac artiffisial; 

e. 

Sut mae’r cyfryngau wedi datblygu 
dros y blynyddoedd h.y. y rhaglenni, 
o’r wasg brintiedig i’r radio a’r teledu, y 
cyfryngau cymdeithasol modern a darlledu 
a mynediad 24 awr ar-lein. Mae’r ffordd y 
dilynir pêl-droed wedi newid gymaint â’r 
gêm ei hun;

f. 

Gallai parthau rhyngweithiol gynnwys 
sylwebaeth diwrnod gêm gydag ymwelwyr 
yn cymryd y microffon i gyflwyno 
darllediad o gêm ryngwladol Cymru;
ff. 

Gellir esbonio hanes clybiau yng 
Nghymru gydag arteffactau ac eitemau 
cofiadwy, ynghyd â straeon chwaraewyr, 
yr esgidiau a’r crysau a wisgwyd, a’r peli y 
maent wedi’u cicio dros y blynyddoedd;

g. 

Dylai’r hanes ddilyn hynt datblygiad 
gêm y menywod; agweddau newidiol tuag 
at hiliaeth ac ymddygiad homoffobig a 
‘thriniaeth’ pobl ag anableddau;

ng. 

Mae’r ‘gêm’ wedi newid hefyd, o 
gemau 11-bob-ochr i gemau â nifer 
fach bob ochr, o 5-bob-ochr i bêl-droed 
cerdded a Futsal; 

h. 

Gallai parth rhyngweithiol gynnwys:

l Profi amser adweithio h.y. faint o 
ergydion y gellir eu harbed mewn munud;

l Yr ymdeimlad o gerdded ‘lawr y twnnel’, 
yn arwain tîm Cymru allan i chwarae gêm 
ryngwladol;

l Gornestau ciciau o’r smotyn a phrofion 
pasio pêl-droed;

l Rhoi gwybodaeth am gyfreithiau’r gêm 
ar brawf, a sut maent wedi newid – a 
allech chi fod yn ddyfarnwr?

l Gemau i bob oed, o blant ifanc i deidiau 
a neiniau h.y. parth canfod i’r plant ifanc 
a’r plant bach, amser stori ac ardal 
ymlacio;

l Offer addysgol eraill i gynnwys 
tactegau rheolwyr - dilyn y newidiadau 
mewn ffurfiannau a chymhelliant dros y 
blynyddoedd, heb anghofio’r holl offer sy’n 
mynd law yn llaw â’r gêm; 

l Crysau, peli ac esgidiau pêl-droed 
drwy’r blynyddoedd; 



DATHLU EIN TREFTADAETH CHWARAEON 
ASTUDIAETH DDICHONOLDEb AmgUEDDFA CHWARAEON I gymRU23

l Sut mae technoleg wedi newid ar y 
cae chwarae, gan gynnwys cyflwyniad 
diweddaraf Cymorth Fideo y Dyfarnwr 
Cynorthwyol (VAR);

l Camgymeriadau mawr yn y byd pêl-
droed; 
 
l Dadansoddiad o’r modd y caiff pwysau 
a straen ar gorff a meddwl y chwaraewr 
eu goresgyn wrth baratoi at y gêm fawr.

i. Y fynedfa i’w ffurfio gyda ‘blaen tŷ’ 
newydd ac estynedig ar gyfer dechrau’r 
daith, yn cynnwys:

l Oriel bêl-droed sêr Cymru neu atyniad 
treftadaeth bêl-droed genedlaethol 
ac atyniad cael profiad – dathlu 
mawrion pêl-droed Cymru - y tu allan 
i’r amgueddfa ac yn ardal y fynedfa. Y 
cyfle i ‘gyfarfod’ â’r chwaraewyr gorau, 
rheolwyr a thimau – ar lefel ryngwladol 
a chlwb. Yr FAW i ystyried ymsefydlu 
aelodau i’r oriel yn flynyddol;

l Siop yn gwerthu cofroddion, rhoddion 
i’r holl selogion pêl-droed ac ymwelwyr â 
diddordeb;

l Wi-Fi mynediad agored, seddi esmwyth 
yn arwain at gysylltiad â’r adeilad 
presennol. 

92. Mae trafodaethau cychwynnol 
gyda Gwasanaeth Treftadaeth Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cynnwys 
ystyried sut y gellid newid blaen yr adeilad 
yn sympathetig i roi mwy o sylw i fod yn 
Amgueddfa Genedlaethol, ac i wneud y 
defnydd mwyaf o’r gofodau sydd ar gael. 
Gallai hyn gynnwys cyfleuster ‘agored’ 
newydd, â gwydr llawn yn yr ardaloedd 
i’r blaen o adeilad presennol Rhestredig 
Gradd II Amgueddfa Wrecsam, gan roi proffil 
trawiadol i’r adeilad a dod â’r Amgueddfa 
allan ‘i’r stryd’, wrth wneud y defnydd gorau 
hefyd o’r cowrt sydd yno. Cydnabyddir, er 
y bydd y newidiadau a ddymunir i flaen yr 
adeilad yn heriol o safbwynt cadwraeth, 
ystyrir bod modd eu cyflawni.  

Amgueddfeydd a chasgliadau lleol 
presennol

93. Os yw’r Amgueddfa i’w dosbarthu’n 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol, bydd 
angen ad-drefnu arddangosiadau lleol 
presennol. Mae staff Treftadaeth Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi rhoi 
ystyriaeth gychwynnol i’r cynigion, ac yn 
cefnogi’r achos dros gynnal arfarniad o 
opsiynau er mwyn adolygu’r ffordd orau 
o ddarparu ar gyfer, brandio a marchnata 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol ac 
Amgueddfa’r Fwrdeistref Sirol yn yr un 
adeilad, ochr yn ochr ag adolygiad o’r 
defnydd o leoliadau treftadaeth eraill yn 
Wrecsam. Trwy ddenu mwy o ymwelwyr 
drwy bêl-droed, gellir annog mwy o bobl i 
fwynhau’r hanes lleol hefyd. Bydd llawer 
yn ddibynnol ar yr hyn y gellir ei wneud yn 
greadigol pan fydd yr adeilad wedi’i ehangu 
ac ar ôl ystyried gwneud defnydd gwell o 
ofod. 

94. Argymhellir y byddai unrhyw ‘gam nesaf’ 
yn dechrau gydag adolygiad ac arfarniad 
o’r opsiynau buddiol yn y dyfodol mewn 
perthynas â’r Amgueddfa bresennol, ac 
ystyried sut gellir arddangos y casgliadau 
presennol ar ôl sefydlu Amgueddfa Bêl-
droed Genedlaethol i Gymru. Nid yw’r briff 
amlinellol hwn yn ystyried unrhyw opsiynau 
adleoli ar gyfer casgliadau presennol, 
ac eithrio dangos swm cyfalaf dros dro i 
hwyluso unrhyw ddadleoliad – dylid gohirio’r 
cyfryw weithredu er mwyn cynnal adolygiad 
manwl o’r cynnig presennol a’r cynnig posibl 
yn y dyfodol (ymarferiad i’w gynnal gan yr 
Awdurdod Lleol).

95. Mae adolygiad o’r gofynion Achrediad2  
wedi nodi materion y bydd angen mynd 
i’r afael â nhw at ddiben uwchraddio 
Casgliad Pêl-droed presennol Cymru i ffurfio 
Amgueddfa Genedlaethol newydd. Crynhoir 
y rhain yn Nhabl 2, isod ac ar y tudalennau 
dilynol.  

 2Mae’r Cynllun Achredu Amgueddfeydd yn cael ei adolygu ar hyn o bryd, a bydd y safon ddiwygiedig yn cael ei chyhoeddi yn 2018.
https://www.artscouncil.org.uk/museums-accreditation-scheme/accreditation-review
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#  SAFON ACHREDU

Mae ganddi gasgliad 
sylweddol yn barod mewn 
perthynas ag amcanion 
datganedig yr amgueddfa; 
mae’n casglu amrywiaeth o 
wrthrychau â chyrhaeddiad a 
phwysigrwydd cenedlaethol, a 
gwybodaeth gysylltiedig yn ei 
meysydd penodol

Polisi a Chynllun Datblygu 
Casgliad Cymeradwy

Rhaid darparu arbenigedd 
a chyngor proffesiynol ac 
awdurdodol ar ei holl feysydd i’r 
cyhoedd ac amgueddfeydd eraill; 
mae’n cyfrannu at ysgoloriaeth 
genedlaethol a rhyngwladol

Cadw Llawlyfr Gweithdrefnau 
Dogfennaeth, gweithdrefnau 
dogfennau SPECTRUM a 
chreu cynllun dogfennaeth 
ysgrifenedig

SEFyLLFA bRESENNOL (AmgUEDDFA WRECSAm)

Mae Amgueddfa Wrecsam yn cadw 
casgliad mawr o wrthrychau, tecstilau, 
gweithiau celf, ffotograffau a deunydd 
papur sy’n ceisio adrodd hanes pêl-
droed yng Nghymru o’i ddechreuad 
ar ddiwedd y 19eg ganrif hyd heddiw: 
mae’r casgliad yn cynnwys eitemau 
cofiadwy yn ymwneud â John 
Charles. Yn y gorffennol, mae wedi 
benthyg casgliadau o ffynonellau eraill 
i’w harddangos yn yr amgueddfa.

Mae polisi Caffael a Gwaredu 
cymeradwy Amgueddfa Wrecsam 
yn datgan y bydd yn casglu 
“gwrthrychau, tecstilau, gweithiau celf 
a deunydd archifol sy’n cynrychioli 
hanes pêl-droed yng Nghymru. Mae 
hyn yn cynnwys eitemau â chysylltiad 
cryf â thimau proffesiynol ac 
amhroffesiynol yng Nghymru, a Thîm 
Cenedlaethol Cymru. Mae hefyd yn 
cynnwys eitemau â chysylltiad cryf â 
phêl-droedwyr Cymru gan gynnwys 
y rheiny sy’n chwarae/sydd wedi 
chwarae i dimau heb fod o Gymru. Ni 
fydd Gwasanaeth yr Amgueddfa yn 
caffael deunydd ffilm gwreiddiol”. 
Hefyd, bydd y gwasanaeth 
amgueddfa yn “cysylltu ag 
amgueddfeydd a sefydliadau eraill 
sydd â diddordeb mewn pêl-droed 
Cymru a/neu bêl-droedwyr Cymru”. 
Mae’r amgueddfa wedi sefydlu 
casgliad ar wahân at ddibenion 
Addysg.

Mae Rheolwr Casgliadau a 
Swyddog Mynediad a Dehongli 
â chymwysterau proffesiynol gan 
Amgueddfa Wrecsam, ond nid oes 
ganddi staff pwrpasol â gwybodaeth 
arbenigol am bêl-droed Cymru.

Dogfennaeth y casgliad a’r archif 
pêl-droed wedi’i sicrhau yn unol â 
safonau SPECTRUM: mae cynllun 
ar waith i fynd i’r afael ag unrhyw 
ôl-groniad. Catalog yr amgueddfa ar 
system CALM, a mynediad ar-lein at 
elfennau dethol o’r casgliad.

gOFyNIAD (gOFyNION) ‘AmgUEDDFA gENEDLAETHOL’

Cronfa brynu ar wahân i alluogi 
datblygu’r casgliad pêl-droed 
yn barhaus yng nghyd-destun 
marchnad fasnachol. 

Hyrwyddo’r casgliad yn ehangach 
er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth 
ac ysgogi cymynroddion a 
rhoddion.

Bydd angen cysondeb a 
gwahaniaeth clir rhwng polisïau 
Caffael a Gwaredu Amgueddfa 
/ Archif Wrecsam a bydd angen 
datblygu polisi ar wahân ar 
gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru. Bydd 
angen ffurfioli unrhyw drefniadau 
benthyg rhwng y ddwy amgueddfa 
a’r Archif. 

Penodi gweithiwr amgueddfa 
proffesiynol cymwys â gwybodaeth 
arbenigol am hanes pêl-droed yng 
Nghymru.

Sicrhau bod yr holl gasgliad pêl-
droed wedi’i gofnodi ar system 
CALM. Digideiddio’r casgliad 
pêl-droed a threfnu ei fod ar gael 
ar-lein.

A  Datblygu Casgliadau

B  Rheoli Casgliadau

I

II

I

II
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Camau i leihau risg difrod a 
dirywio i’r casgliad

Asesiad arbenigol o drefniadau 
diogelwch, gweithredu 
argymhellion ac adolygiad bob 
pum mlynedd

Rhaid i gasgliadau amgueddfa 
fod yn destun safonau gofal 
priodol

System Canfod Mwg a Thân 
wedi’i chysylltu â chanolfan alw 
24 awr. Cynllun Argyfwng a 
threfniadau gwacáu yn eu lle. 
Cynhelir Asesiadau Risg yn gyson. 
Strategaeth rheoli plâu integredig a 
threfn glanhau ddyddiol ar waith.

Mae’r trefniadau diogelwch 
presennol yn Amgueddfa Wrecsam 
yn cydymffurfio ag argymhellion 
yr Ymgynghorydd Diogelwch 
Cenedlaethol a galluogi benthyciadau 
gan sefydliadau Cenedlaethol, h.y. 
system teledu cylch cyfyngu drwy’r 
ardaloedd cyhoeddus, system ganfod 
wedi’i chysylltu â chanolfan alw 24 awr, 
synwyryddion canfod symudiadau ar 
achosion unigol, casys arddangos sy’n 
gallu gwrthsefyll ymosodiad.

Ceir Cynllun Rheoli Cadwraeth yn 
Amgueddfa Wrecsam sy’n adeilad 
Rhestredig Gradd II. Caiff gwaith 
cynnal a chadw rheolaidd yr adeilad 
ei reoli fel bo’r gofyn gan adran 
eiddo’r Cyngor.

Mae Cynllun Rheoli Casgliadau ar 
gyfer yr amgueddfa ar waith.

Nid yw Amgueddfa Wrecsam yn 
cyflogi gwarchodwr cymwys: mae 
gwarchodwyr achrededig allanol 
yn rhoi cyngor ac yn gwneud 
gwaith gwarchod adferol i’r 
casgliad. Gwneir gwaith gwarchod 
ataliol sylfaenon gan y Rheolwr 
Casgliadau.

Gwarchodaeth:

l Lefelau Tymheredd a Lleithder 
Cymharol – mae system fonitro 
amgylcheddol delemetig Meaco 
ar waith, a defnyddir lleithyddion/
dadleithyddion cludadwy i reoli 
orielau arddangos a storfeydd. 
Defnyddir Silica Sych mewn casys 
arddangos a deunydd pacio lle 
bo’n briodol. Mae boeler wrth gefn 
yn yr ystafell beiriannau ar gyfer y 
system wresogi.

System Ganfod Estynedig a 
Chynllun Argyfwng, strategaeth 
rheoli plâu i fannau cyhoeddus 
newydd a’r storfa (os yw’n 
berthnasol).
Darpariaeth glanhau ychwanegol 
ar gyfer orielau newydd a’r storfa 
(os yw’n berthnasol).

Ehangu diogelwch ffisegol, 
teledu cylch cyfyng a threfniadau 
monitro ar gyfer yr adeilad, 
orielau a chasys arddangos 
unigol, a phenodi staff 
ychwanegol i oruchwylio orielau 
ar lefel y llawr cyntaf yn unol ag 
argymhellion yr Ymgynghorydd 
Diogelwch Cenedlaethol, er 
mwyn bodloni gofynion Cynllun 
Indemniad y Llywodraeth.

Cyfeirio at y Cynllun Rheoli 
Cadwraeth wrth ddatblygu’r lefel 
llawr cyntaf.

Canllawiau yn ‘Benchmarks 
in Collections Care 2.1’ 
(Ymddiriedolaeth Casgliadau / 
Collections Trust).

Os yw Gwarchodwr proffesiynol 
mewnol yn cael ei gyflogi, bydd 
angen creu a chyfarparu stiwdio 
gadwraeth.

Cyllideb ar wahân ar gyfer gwarchod 
y casgliad.

Ehangu system Meaco a darparu 
rheolaethau addas i gynnal y 
Tymheredd a ddymunir, lefelau 
Lleithder Cymharol a goleuadau 
yn yr orielau pêl-droed, casys 
arddangos a’r storfa.

Sicrhau bod capasiti storio digonol i 
ganiatáu ar gyfer datblygu’r casgliad 
pêl-droed am bum mlynedd o leiaf, 
a benthyciadau posibl o gasgliadau 
presennol sy’n cael eu cadw gan 
gyrff / unigolion eraill.

Mae canllawiau ar y safonau ar gyfer 
storio casgliadau amgueddfeydd ac 
archifau ar gael yn BSI PAS 2018.

III

IV

V
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Rhaid i gasgliadau amgueddfa 
fod yn destun safonau gofal 
priodol

Rhaid darparu cyfleusterau 
astudio ac ymchwilio i’r 
cyhoedd

l Lefelau Golau – Defnyddir 
lampau pyladwy, hidlyddion 
UV a bleindiau i liniaru yn 
erbyn difrod o ffynonellau 
golau yn yr orielau/ casys 
arddangos a storfa’r casgliad. 
Nid oes ffenestri yn storfa’r 
casgliad. Caiff lefelau lwcs eu 
monitro.

l Llygredd yn yr Awyr - 
 

Storfa:
Mae’r casgliad pêl-droed yn cael 
ei gadw mewn storfa ddiogel 
lle rheolir y lleithder ac mewn 
deunydd pacio gradd cadwraeth. 
Mae silffoedd statig newydd 
wedi’u prynu ar gyfer y casgliad 
yn ddiweddar. Mae’r storfa yn 
llawn hyd yr ymylon.

Mae Canolfan Gasgliadau 
ac Ystafell Chwilio Archifau 
wedi’u hadeiladu’n bwrpasol 
yn yr Amgueddfa yn hwyluso 
mynediad i astudio casgliadau 
neilltuedig yr amgueddfa a’r 
archif.

BS EN 16893:2018
Gwarchod Treftadaeth 
Ddiwylliannol, Manylebau ar 
gyfer lleoliad, adeiladu ac addasu 
adeiladau neu ystafelloedd a 
fwriedir ar gyfer storio casgliadau 
treftadaeth
Ynghyd â BS 4971:2017 
Gwarchod a gofalu am 
gasgliadau archifau a 
llyfrgelloedd, mae’r safon hon 
yn disodli PD 5454 sydd wedi’i 
ddileu.

Nid oes angen unrhyw gamau 
pellach ac eithrio cynnal y 
trefniadau presennol ar gyfer 
mynediad gan y cyhoedd i 
gasgliadau’r amgueddfa ac archif, 
a gwella’r arwyddion yn unol â 
gofynion Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol Cymru.

V

VI

Tabl 2: Crynodeb o ystyriaethau Achredu Amgueddfa Genedlaethol y mae angen rhoi sylw iddynt

Graddfa arfaethedig

96. Mae’r adroddiad hwn wedi ystyried 
yn fanwl yr hyn a allai fod yn gyfystyr â 
‘graddfa datblygiad priodol’. Nid argymhellir 
mynd ati’n syml i roi’r holl ofynion trefnu 
cyffredinol at ei gilydd o restr ddymuniadau 
o gysyniadau. Yn lle hynny, mae’r cynigion 
a amlinellir yn yr adolygiad hwn wedi’u 
seilio ar wneud y defnydd gorau o adeilad 
presennol, yn cael ei ehangu gan estyniad 
deniadol a sympathetig, ond cyffrous. 
Mae’r dynodiad a’r statws yn ganlyniad 
deilliannau’r gwasanaeth, wedi’u cydbwyso 
â chost cyflawni.

97. Wrth gymhwyso cyd-destun pêl-
droed cenedlaethol, mae’n werth nodi 
bod Canolfan Bêl-droed Genedlaethol FA 
Lloegr wedi’i hadeiladu ar safle 330 erw yn 
Burton on Trent, ar gost o dros £100m. O 

gymharu â hyn, mae’r FAW wedi datblygu 
ei gyfleusterau cenedlaethol ei hun ar 
draws tri lleoliad, yn cwmpasu oddeutu 30 
erw, ac am gost o ychydig dros £10m. Mae 
allbynnau a deilliannau’r meini prawf dylunio 
o’r datblygiadau yng Nghymru a Lloegr yr un 
fath, ond mae’r raddfa a’r costau yn gymesur 
ac yn briodol â maint y boblogaeth. Yn y 
ddau achos, gwnaed y buddsoddiad ar ôl 
ystyried yr anghenion busnes parhaus.

98. Yn yr Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol ym Manceinion, ceir 3 llawr 
o ofod arddangos, gyda’r mwyaf ar y llawr 
gwaelod, sydd dros 480m2. Defnyddir y 4ydd 

llawr ar gyfer parth dysgu a chymunedol, a 
cheir cyfleustr bar a bwyty o ansawdd uchel 
ar y 5ed a’r 6ed llawr. Byddai’r cyfleuster a 
gynigir ar gyfer Wrecsam, ac a ddisgrifir 
isod, yn ehangu’r mannau cyhoeddus 
presennol gan ychydig dros 500m2. 



Trefniadau cyffredinol arfaethedig

99. Gallai’r cynigion i ehangu ac uwchraddio 
Amgueddfa Wrecsam arwain at 360m2 o le 
ychwanegol ar gyfer oriel, gyda 150m2 arall 
o arwynebedd llawr hygyrch. 

100. 

Cynigir bod defnydd buddiol yn cael ei 
wneud o ardal y llawr cyntaf, a ddefnyddir 
fel lle storio ar hyn o bryd, ynghyd â rhai 
o’r ystafelloedd ategol gerllaw. Yn ogystal, 
byddai adeiladu atriwm uwchlaw’r orielau 
presennol yn creu’r cyfle i sefydlu trefniadau 
mynediad newydd i’r llawr cyntaf.

101. 

Gall fod angen lle storio ychwanegol 
hefyd mewn adeilad oddi ar y safle - hyn 
i’w nodi yn dilyn trafodaethau manwl gyda’r 
Awdurdod Lleol.

102.

 Dadansoddiad o waith adeiladu posibl

a. Gallai uwchraddio ac ailddatblygu 
Amgueddfa Wrecsam, fel y disgrifiwyd 
uchod, gynnwys oddeutu 200m2 o 
ofod oriel newydd ar y llawr cyntaf, 
ynghyd ag estyniad o fewn ardaloedd y 
blaengwrt, sef 160m2. Gallai’r ffryntiad 
gwydrog presennol sy’n mesur rhyw 
70m2 gael ei addasu i gysylltu’r adeilad 
rhestredig Gradd II â’r seilwaieth newydd 
arfaethedig a ddatblygir yn ardal y 
blaengwrt;

b. 

Byddai’r cynnydd net o ran lle’r oriel 
oddeutu 360m2;

c. 

Amcangyfrifir y bydd y costau adeiladu 
cyffredinol yn £3,559

3 fesul m2 i ystyried 
statws cadwraeth yr adeiladi a datblygu 
atriwm mewnol, gyda threfniadau 
mynediad newydd i’r llawr cyntaf;

ch. 

Byddai’r datblygiad cyffredinol felly 
yn ymestyn i ddim llai na 510m2, gyda 
symiau dros dro ychwanegol yn cael eu 
pennu ar gyfer unrhyw waith ailddylunio 
fydd ei angen yn yr orielau presennol, 
ynghyd ag arddangosiadau, cyflwyniad a 
chyfryngau newydd.

103. 

Mae costau cyfalaf ar gyfer datblygu 
amgueddfeydd yn amrywio gryn dipyn; er 
enghraifft, datblygwyd y Ganolfan Foduron 
Treftadaeth yn Warwick (a ailenwyd yn 
Amgueddfa Foduron Prydain yn 2015) 
ar gyfradd o £797m2; gyda’r Oriel Fawr 
yng Nghasgliad Wallace, Llundain wedi’i 
huwchraddio ar gost o £9,413m2. Cafwyd 
y ffigurau hyn o Wasanaeth Gwybodaeth 
Cost Adeiladu (BCIS) Sefydliad Brenhinol y 
Syrfewyr Siartredig (RICS) ac maent wedi’u 
hail-seilio i’r 3ydd Chwarter 2018. 

104.

 Enghraifft dda o adfer a throsi adeilad i 
ffurfio amgueddfa, gan ddarparu cyd-destun 
i’r cynnig hwn ar gyfer Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru, yw’r Ganolfan Rhyfel 
Cartref, Amgueddfa Newark. Yn yr achos 
hwn, gwnaed y gwaith i adeilad rhestredig 
Gradd II yn 2013 ar gost adeiladu gyffredinol 
o £3,191m2 (ail-seiliodd BCIS i’r 3ydd 
Chwarter 2018).

105. 

Mae’r costau cyfalaf targed a amlinellir 
yn y tabl isod felly yn ystyried yr angen i 
fodloni safonau gwarchodaeth a diogelwch, 
ochr yn ochr â chadwraeth o holl agweddau 
adeilad rhestredig y cynigion. 
 

106. 

Dylai unrhyw adeiledd newydd 
gydymffurfio hefyd â Safonau Indemniad y 
Llywodraeth a’r safonau newydd ar gyfer 
Gwarchod Treftadaeth Ddiwylliannol (BS 
EN 16893:2018, Gwarchod Treftadaeth 
Ddiwylliannol, Manylebau ar gyfer lleoli, 
adeiladu ac addasu adeiladau neu 
ystafelloedd a fwriedir i storio casgliadau 
treftadaeth). 
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3 Mae’r amcangyfrif o £3,559m2 yn swm cyfartalog sy’n ystyried bod y datblygiad yn un cymysg ac yn cynnwys adeiladu o’r 
newydd a gwaith addasu - 360m2 ar gost o £4,000m2 a 150m2 ar gost o £2,500m2  
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                                                    Elfennau’r Prosiect

Orielau newydd i gynnwys atriwm mewnol  – 360m2 @ £4,000m2

Adeilad atodol  – 150m @2,500m2

Ailddylunio orielau presennol ar y llawr gwaelod

Is-gyfanswm

Ffioedd @ 15%

Arddangosiadau, cyflwyniad a chyfryngau newydd

Ffioedd @ 5%

Costau adleoli – swm dros dro, yn amodol ar yr angen i adleoli 
casgliadau presennol  

Ffioedd @ 10%

Cyfanswm amcangyfrif costau

Costau wrth gefn @ 5%

Cyfanswm amcangyfrif costau cyfalaf ar gyfer sefydlu Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru yn Wrecsam  

Targed ar gyfer sefydlu Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i Gymru yn 
Wrecsam – cyfraniad cyfalaf untro arfaethedig gan Lywodraeth Cymru  

Noder: Mae’r costau uchod yn destun arolwg ac arsylwadau caniatâd adeilad 
rhestredig ynghyd ag adolygiad gweithredol o arddangosiadau presennol 
Amgueddfa Wrecsam.

Tabl 3: Amcangyfrif o gostau cyfalaf ynghyd â chyfraniad cyllid targed ar gyfer Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru yn Wrecsam

Amcangyfrif o’r Costau Cyfalaf

£1,440,000

£375,000

£500,000

£2,315,000

£347,250

£1,000,000

£50,000

£500,000

£50,000

£4,262,250

£213,112

£4,475,362

£4,400,000

Costau cyfalaf targed

Rhagdybiaethau costau cynnal a thargedau

Niferoedd ymwelwyr targed

107. Mae Wrecsam eisoes yn gartref i Gasgliad 
Pêl-droed Cymru, ac mae’r Amgueddfa, 
yng nghanol y dref, yn un sefydledig a 
llwyddiannus, gydag oddeutu 35,000 yn 
ymweld â hi bob blwyddyn ar hyn o bryd. 

108. Nododd astudiaeth ddichonoldeb yn 
cael ei harwain gan ddyluniad, a archwiliodd 
weithgareddau Amgueddfa Bwrdeistref Sirol 

Wrecsam, fod yna nifer o gyfleoedd datblygu 
a allai, bryd hynny, ddyblu nifer bresennol yr 
ymwelwyr o bosibl i dros 70,000 y flwyddyn 
(Austin Smith Lord, 2005). Roedd hyn yn 
cynnwys addasu llawr cyntaf ‘yr hen lys’, a oedd 
yn cael ei ddefnyddio i storio ar hyn o bryd. 

109. Ar sail cymhwyso’n ofalus ffigurau 
Amgueddfeydd Chwaraeon Cenedlaethol 
eraill a ychwanegwyd at niferoedd ymwelwyr 
presennol â’r amgueddfa leol, rhagwelir y 
gallai’r niferoedd ymweliadau godi i darged o 
80,000 o ymwelwyr y flwyddyn.



Gofynion staffio

110. Mae’r Amgueddfa bresennol yn cael 
ei gwasanaethu gan 20 aelod o staff (yn 
cynnwys 10 o swyddi amser llawn) a’u 
gweithredu yn unol â’r polisïau casglu sy’n 
canolbwyntio ar hanes lleol Wrecsam.

111. Byddai angen cynyddu lefelau staffio 
presennol o ganlyniad i:

a. Gofod oriel ychwanegol; 

b. Niferoedd ymwelwyr cynyddol;

c. Estyniad rhesymol i’r oriau agor h.y. un 
noson yr wythnos yn ystod y tymor pêl-
droed, ar gyfer gemau min nos, ynghyd ag 
agor ar y Sul a gŵyl y banc.

112. Yn seiliedig ar y gofynion Achredu 
ar gyfer amgueddfeydd i’w dynodi yn 
amgueddfeydd ‘Cenedlaethol’ neu’n 
amgueddfeydd arddull cenedlaethol, gallai 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i Gymru 
fynnu’r canlynol hefyd:

a. Curadur arbenigol, a fyddai hefyd 
yn delio ag ymholiadau ac yn sefydlu 
casgliadau gwib a chasgliadau teithiol;

b. Cynorthwywyr ychwanegol yn 
yr amgueddfa i oruchwylio’r oriel, 
gwasanaethu profiad ymwelwyr a 
chwmpasu’r orielau estynedig ar lefel y 
llawr cyntaf;

c. Swyddog ymgysylltu dysgu a’r gymuned;

ch. Swyddog codi arian a marchnata; 

d. Cymorth ariannol ar gyfer caffaeliadau 
yn y dyfodol a gwarchodaeth, dehongli, 
cymorth technegol, adfywio ac adnewyddu;

dd. Cyllid i lansio a marchnata’r casgliad 
treftadaeth pêl-droed newydd;

e. Oriau cyflogeion ychwanegol blaen y tŷ 
ar gyfer yr amserau agor estynedig;

f. Argostau ychwanegol ar gyfer gwresogi, 
goleuadau a chynnal a chadw.

Cynigion costau rhedeg

113. Mae’r adran ganlynol yn amlinellu 
asesiad cychwynnol o effaith sefydlu 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i Gymru 
fel rhan o Amgueddfa Wrecsam wedi’i 
huwchraddio a’i hailddatblygu.

114. At ddiben y cynnig hwn, rhagdybiwyd 
y bydd yr arddangosiadau hanes lleol 
presennol yn cael eu hymgorffori o fewn 
seilwaith wedi’i foderneiddio. Byddai costau 
gweithredu ychwanegol yn deillio o unrhyw 
waith adleoli’r arddangosiadau presennol, 
ynghyd â’r estyniad arfaethedig.  

115. Yn ystod yr ymchwiliadau dichonoldeb 
archwiliadol, rhoddodd Gwasanaeth 
Treftadaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam ystyriaeth i effaith datblygu 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i Gymru 
yn yr adeilad presennol, wedi’i ehangu 
o bosibl. Ar sail yr adborth gan Reolwr 
Treftadaeth y Cyngor, mae cynlluniau costau 
amlinellol ar gyfer gweithredu Amgueddfa 
Bêl-droed, ochr yn ochr â’r arddangosiadau 
hanes lleol presennol, wedi’u paratoi, ac fe’u 
gwelir yn y tablau canlynol.

116. Amlinellwyd gofynion staffio ychwanegol 
yn gynharach, a chynigir bod un swyddog 
addysg ychwanegol llawn amser yn cael ei 
gyflogi, a gellid cynyddu hyn i ddau pe bai’r 
Amgueddfa yn ysgwyddo cyfrifoldeb Cymru 
gyfan ar gyfer datblygu dysgu trwy bêl-droed.

117. O ran y ddarpariaeth arlwyo a 
gwerthiannau siop ar gyfer y cyfleuster 
estynedig, rhagdybiwyd y bydd y cyfleuster 
yn gwasanaethu ymwelwyr Pêl-droed 
Cenedlaethol ac ymwelwyr hanes lleol 
h.y. y rheiny sy’n dod i’r Amgueddfa naill 
ai i ymweld â’r arddangosfeydd, ar gyfer 
digwyddiadau tocynnau neu fel lleoliad wedi’i 
logi, yn ogystal â chwsmeriaid cyffredinol a 
allai fod yn ymweld â’r adeiladu am ei fod 
yn ‘lle braf i fynd iddo’ a’i fod wedi’i leol ar y 
brif ffordd yn arwain i mewn i’r dref. Mae’r 
amcanestyniadau incwm wedi’u modelu ar 
sail gwariant cyfartalog o £2 fesul ymweliad, 
sy’n gyson â lefel bresennol y gweithgarwch 
yn Wrecsam.
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118. Rhagdybir bod costau gwerthiannau 
(e.e. stoc) ar 50% o’r trosiant, sy’n 
nodweddiadol ar gyfer cyfleuster o’r math 
hwn, ac o drafodaethau gyda’r Awdurdod 
Lleol, mae’r ffigur yn gyson â pherfformiad 
ariannol presennol Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam. 

119. Yn sgil y cynnydd a ragwelir mewn 
niferoedd ymwelwyr, amcangyfrifir y gellid 
pennu ffigur targed gwerthiannau amrywiol 
mewn blwyddyn aeddfed, yn rhesymol, ar 
c.£100,000.

120. Gallai’r rhaglenni addysg a dysgu 
gynnwys cyfuniad o gyrsiau masnachol, 
cyrsiau dysgu hamdden oedolion a chyrsiau 
gwyliau sy’n cefnogi cenhadaeth graidd 
ac amcanion addysgol y gweithrediad 
amgueddfa bresennol, ac Amgueddfa Bêl-
droed Genedlaethol i Gymru.

121. Rhagdybir ymhellach y bydd defnydd 
y gymuned fusnes o’r cyfleuster wedi’i 
foderneiddio yn datblygu dros y tair blynedd 
gyntaf yn gweithredu, drwy gynnydd graddol 
yn nifer y digwyddiadau a chyfleoedd 
corfforaethol. Bydd cyflwyno pêl-droed i’r 
amgueddfa yn agor y drws i amrywiaeth 
eang o fusnesau a sefydliadau eraill, yn cael 
ei gefnogi’n rhannol gan lwyddiant Clwb Pêl-
droed Wrecsam.

122. Bydd cyrsiau ysgol yn cael eu datblygu 
fel estyniad o raglen addysg yr amgueddfa 
bresennol a’u cyflwyno drwy’r aelod staff 
ychwanegol arfaethedig. Pe bai’r cyfleuster 
yn ysgwyddo cylch gorchwyl Cymru gyfan, 
bydd angen datblygu’r strwythur staffio.

Costau gweithredu rheoledig uniongyrchol 
presennol Amgueddfa Wrecsam

123. Mae Tablau 4 a 5 isod yn dangos 
ffigurau incwm a gwariant gwirioneddol 
2017/18 er mwyn ffurfio’r gwaelodlin ar gyfer 
cyfrifo’r costau rhedeg a ragwelir ar gyfer 
Amgueddfa Bêl-droed newydd yn adeilad 
presennol Amgueddfa Wrecsam.
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Eitemau Gwariant

Staff Gweinyddol, Proffesiynol, Technegol 
a Chlercaidd 

Gweithwyr llaw

Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw

Ynni

Ardreth Annomestig Genedlaethol [NNDR]

Dŵr

Glanhau

Trafnidiaeth

Offer/deunyddiau

Costau swyddfa

Gwasanaethau

TG

Amrywiol, yn cynnwys cyflenwadau arlwyo

Cyfanswm

Sylwer: Nid yw’r costau a ddangosir uchod 
yn cynnwys ail-daliadau o adrannau 
eraill – gan gynnwys rheolaeth ariannol, 
adnoddau dynol, gwasanaethau cyfreithiol 
ac ati

Tabl 4: Darparwyd gwariant cyfredol Amgueddfa 
Wrecsam i ffurfio gwaelodlin ar gyfer cyfrifo costau 
rhedeg newydd

Gwariant

£325,000

£20,000

£2,000

£17,000

 £46,000

£2,000

£13,000

£1,500

£14,000

£28,000

£4,000

£4,500

£40,000

£517,000

Gwariant Presennol 



Eitemau Incwm 

Grantiau ar gyfer arddangosfeydd/
gweithgarwch arall

Gwerthiannau

Ffioedd/taliadau 

Cyfanswm incwm 

Cost uniongyrchol net

Tabl 5: Darparwyd incwm cyfredol Amgueddfa Wrecsam 
i ffurfio gwaelodlin ar gyfer cyfrifo costau rhedeg newydd

Costau staffio ychwanegol – blwyddyn un

Curadur arbenigol - casgliad pêl-droed
Gradd L7 Wrecsam 

Swyddog marchnata
Gradd L7 Wrecsam

1 aelod staff addysgol ychwanegol 
Gradd L7 Wrecsam

Cynorthwywyr amgueddfa ychwanegol 
ar gyfer goruchwylio orielau 
Gradd L4 Wrecsam. Chwe aelod staff 
rhan-amser 0.4 Cyfwerth ag amser llawn 
(CALl)
 
Gallai fod angen ail aelod staff addysgol 
ar ôl sefydlu rhaglen addysg a dysgu 
Cymru gyfan 
  

Tabl 6: Costau staff ychwanegol arfaethedig i 
wasanaethu’r amgueddfa estynedig arfaethedig yn 
Wrecsam

Incwm

£36,000

£62,000

£2,500

£100,500

£416,500

Cost Net

£31,000

£31,000

£31,000

£62,327

Yn amodol 
ar adolygu 

pellach

Incwm Presennol
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Costau staff uwch o ganlyniad i’r seilwaith a’r gwasanaeth 
estynedig

124. Mae Canllawiau Cyflog Cymdeithas yr 
Amgueddfeydd (2017) yn rhoi canllawiau i 
gyflogwyr wrth ystyried cyflogau cychwynnol 
ar gyfer swyddi a bod y swyddi ychwanegol 
arfaethedig yn dod o fewn cwmpas y 
meysydd swydd bras canlynol a nodwyd yn 
y canllawiau, sef:

a. Gweinyddion yr amgueddfa/blaen y tŷ/
diogelwch; 

b. Codi arian a marchnata; 

c. Dysgu, rhaglenni ac allgymorth;

ch. Curaduron a rheoli casgliadau.

125. Mae’r cyflogau a ddangosir yn cynnwys 
yr holl gostau cyflogaeth ac maent wedi’u 
seilio ar gynnydd mewn cyflogau a ragwelir 
yn 2018/19.

126. Nodir hefyd fod rolau sy’n ymgymryd 
â chylch gwaith cenedlaethol yn mynnu 
lefel uwch o wybodaeth a phrofiad na’r 
rheiny sy’n benodol i amgueddfa leol. Er 
enghraifft, tra dylai’r raddfa cyflogau ar gyfer 
staff ychwanegol Blaen y Tŷ fod yn gyson 
ar gyfer holl staff Blaen y Tŷ a gyflogir yn 
Amgueddfa Wrecsam, gallai’r Curadur, y 
Swyddog Addysg a’r Swyddog Marchnata 
fod yn darparu arbenigedd a chymorth i 
ystod eang o gyrff ledled Cymru.

127. Felly, er bod y graddau a ddangosir o 
fewn y cynllun costau rhagolygol yn gyson 
â strwythur staffio presennol yr Amgueddfa, 
gall fod angen iddynt gael eu haddasu yn 
ystod adolygiad gweithredol cyffredinol 
manwl (mae cyllid wrth gefn o £5,000 wedi’i 
chynnwys yn y cynllun costau).

Costau rhedeg cyffredinol uwch

128. Er mwyn ystyried yr estyniad 
arfaethedig, a’r arwynebedd llawr mwy 
ar gyfer yr orielau, mae’r costau rhedeg 
cyffredinol wedi’u huwchraddio 20%.



129. Mae dadansoddiad sensitifrwydd wedi’i 
gymhwyso i ddangos costau cynyddol hyd at 
40%, ynghyd â chynnydd llai o 10%. 

130. Mae’r cynnydd wedi’i gymhwyso i’r costau 
cyfredol gwaelodlin.

131. Mae costau eraill a ddylai fod yn destun 
adolygiad yn y dyfodol yn cynnwys:

a. Yr angen am storfa oddi ar y safle, ar gost 
o £30,000 y flwyddyn.

b. Cyllideb o £30,000 ar gyfer gwaith 
cadwraeth (naill ai o’r tu allan neu’n cael ei 
wneud gan staff presennol neu staff newydd) 
a chyllideb caffael o £20,000 ym mlwyddyn 
1, £10,000 ym mlwyddyn 2 ac ar ôl hynny, ar 
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ôl ymsefydlu o flwyddyn 3 ymlaen, £5,000 a 
chymorth pellach gan roddion.

Cynllun costau gweithredol yn y dyfodol  

Dadansoddiad sensitifrwydd o gostau  

132. Mae dadansoddiad sensitifrwydd wedi’i 
gymhwyso i uwchraddio costau gweithredu 
rheoledig uniongyrchol craidd presennol 
Amgueddfa Wrecsam (gwaelodlin) er mwyn 
ystyried y cynnydd yn ôl-troed yr adeilad ac 
orielau estynedig - ond heb gynnwys unrhyw 
gynnydd i’r gost cyflenwadau/deunyddiau i’w 
gwerthu – delir â’r rhain yn ddiweddarach. Mae 
Tablau 7, 8 a 9 isod yn rhoi 3 o enghreifftiau 
gwahanol o gymariaethau sensitifrwydd mewn 
costau. 

Gwariant gwaelodlin presennol ar 
gyfer Amgueddfa Wrecsam (yn seiliedig 
ar gostau gwirioneddol 2017/18)

Codiad o 20% mewn costau i ystyried 
ôl-troed mwy yr adeilad

Cyflogau a thaliadau i gynnwys 
strwythur staffio mwy

Cyfanswm costau rheoledig 
uniongyrchol 
Tabl 7: Enghraifft 1: costau rheoledig uniongyrchol gwaelodlin wedi’u codi 20% a’u chwyddo 3% ar ôl hynny 
ym mlynyddoedd 2 a 3

Blwyddyn 3 
(Blwyddyn aeddfed)

£180,000

£36,500

£535,000

£751,500

Blwyddyn 2

£175,000

£35,500

£520,000

£730,500

Blwyddyn 1

£172,000

£34,400

£505,000

£711,400

Gwariant gwaelodlin presennol ar 
gyfer Amgueddfa Wrecsam (yn seiliedig
ar gostau gwirioneddol 2017/18)

Codiad o 40% mewn costau i ystyried 
ôl-troed mwy yr adeilad
 
Cyflogau a thaliadau i gynnwys 
strwythur staffio mwy

Cyfanswm costau rheoledig 
uniongyrchol
 

Tabl 8: Enghraifft 2: fel yn Nhabl 7 uchod, ond costau rheoledig wedi’u codi 40%

Blwyddyn 3 
(Blwyddyn aeddfed)

£180,000

£73,000

£535,000

£788,000

Blwyddyn 2

£175,000

£71,000

£520,000

£766,000

Blwyddyn 1

£172,000

£68,800

£505,000

£745,800



Gwariant gwaelodlin presennol ar gyfer
Amgueddfa Wrecsam (yn seiliedig ar 
gostau gwirioneddol 2017/18)

Codiad o 10% mewn costau i ystyried 
ôl-troed mwy yr adeilad

Cyflogau a thaliadau i gynnwys 
strwythur staffio mwy

Cyfanswm costau rheoledig 
uniongyrchol
Tabl 9: Enghraifft 3: Fel ag yn Nhabl 7 uchod, ond gyda chostau rheoledig uniongyrchol wedi’u codi 10%

Blwyddyn 3 
(Blwyddyn aeddfed)

£180,000

£18,250 

£535,000

£733,250

Blwyddyn 2

£175,000

£18,000

£520,000

£713,000

Bwyddyn 1

£172,000

£17,200

£505,000

£694,200
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Dadansoddiad sensitifrwydd o incwm

133. Mae Tabl 10 yn darparu dadansoddiad sensitifrwydd a 
gymhwyswyd i uwchraddio incwm craidd presennol Amgueddfa 
Wrecsam i ystyried oriau agor hwy, disgwyl niferoedd ymwelwyr 
pêl-droed ychwanegol (cyfanswm o 80,000 o ymwelwyr y 
flwyddyn), digwyddiadau a chyfraniadau ariannol yn y dyfodol. 

Incwm gwaelodlin 

Cynnydd yn incwm arlwyo/gwerthiannau 
– gwerth ar ôl tynnu cost gwerthiannau 
(50%) 

Digwyddiadau – 10 ar incwm net o £500

Digwyddiadau – hyd at 25 ar incwm net 
o £500 (+15)

Digwyddiadau – hyd at 50 ar incwm net 
o £500 (+25)

Nawdd

Cymorth rhaglenni addysg gan 
Awdurdodau Lleol, Cyrff Llywodraethu, 
busnes yn cynnwys clybiau pêl-droed 
proffesiynol 

Cyfanswm incwm a amcangyfrifir

Cyfanswm incwm a amcangyfrifir ynghyd 
â 10%

Cyfanswm incwm a amcangyfrifir llai 10%

 

Blwyddyn 3 
(Blwyddyn aeddfed)

£100,500

£100,000 

£5,000

£7,500

£12,500

£20,000

£30,000

£275,500

£303,500

£247,950

Blwyddyn 2

£100,500

£75,000

£5,000

£7,500

£0

£0

£20,000

£208,000

£228,800

£187,200

Bwyddyn 1

£100,500

£50,000

£5,000

£0

£0

£0

£10,000

£165,500

£182,050

£148,950

Tabl 10: Dadansoddiad sensitifrwydd wedi’i gynhwyso i uwchraddio incwm craidd presennol Amgueddfa Wrecsam
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Crynodeb o gostau refeniw blynyddol a amcangyfrifir yn y dyfodol  

1.Cyfanswm costau rheoledig uniongyrchol
(o Dabl 6)
  
2.Cyfanswm incwm a amcangyfrifir
(o Dabl 9)
                                        
3.Cost gweithredu reoledig uniongyrchol net 
         
4.Cyllid gweithredu wrth gefn 
 
5.Cyfanswm cost uniongyrchol

6.Costau gweithredu net rheoledig 
uniongyrchol presennol Amgueddfa Wrecsam

7. Gwahaniaeth rhwng 5 a 6 uchod
Costau newidiol eraill i fod yn destun 
adolygiad ac ystyriaeth bellach:

8. Man storio oddi ar y safle

9. Cadwraeth

10. Caffaeliadau

10.1 Blwyddyn 1

10.2 Blwyddyn 2

10.3 Blwyddyn 3, blwyddyn aeddfed ac 
ymlaen ac yn cael cymorth pellach drwy 
roddion

11. Cyfanswm costau newidiol ym 
mlwyddyn 3 (blwyddyn aeddfed)

12. Cyfanswm costau ychwanegol a 
ragwelir ym mlwyddyn 3 (blwyddyn 
aeddfed)

 

Costau gweithredu net

£476,000

£496,000

£416,500

£79,500

£144,500

Incwm

£275,500

Costau

£751,500

£20,000

£30,000

£30,000

£20,000

£10,000

£5,000

£65,000

Tabl 11: Crynodeb o gostau refeniw blynyddol a amcangyfrifir yn y dyfodol



DATHLU EIN TREFTADAETH CHWARAEON 
ASTUDIAETH DDICHONOLDEb AmgUEDDFA CHWARAEON I gymRU35

Costau cyfalaf a chostau refeniw blynyddol – 
opsiynau eraill i godi arian

134. Yn ogystal â buddsoddiad gan 
Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam, dylid cynllunio strategaeth 
codi arian er mwyn nodi incwm ychwanegol 
a dadlau dros gymorth arbenigol o 
ffynonellau treftadaeth ac adfywio, yn 
ogystal ag archwilio noddwyr a buddiolwyr 
potensial, a allai gael eu denu at y proffil a 
fyddai’n dod i Wrecsam yn sgil Amgueddfa 
Bêl-droed Genedlaethol i Gymru.

135. 

Yn yr hinsawdd economaidd 
sydd ohoni, un ystyriaeth allweddol i 
amgueddfeydd y tu allan i brif ddinasoedd 
a dinasoedd mawr y famwlad yw eu gallu 
i ddenu nawdd / cyllid haelionus, mae 
ansicrwydd ynghylch cyllid o Ewrop ac 
mae nifer o ffynonellau grant sydd ar 
gael i elusennau ar gau i amgueddfeydd 
Awdurdodau Lleol. Serch hynny, gallai 
amgueddfa sydd wedi’i seilio ar destun ag 
apêl eang a chyrhaeddiad cenedlaethol fod 
â’r potensial i ddenu cyllid ar gyfer ystod 
eang o weithgarwch. Er enghraifft, mae 
hanes o lwyddo gan Amgueddfa Wrecsam 
yn barod gyda Chronfa Dreftadaeth y 
Loteri ar gyfer camau cynharach gwella’r 
adeilad; sicrhaodd yr Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol nawdd gan Waterstones a 
Hotel Football ar gyfer ei “Gŵyl Ysgrifennu 
Pêl-droed” yn 2018; drwy weithio mewn 
partneriaeth gydag Alzheimer Scotland, 
sicrhaodd Amgueddfa Bêl-droed yr Alban 
gymorth ar gyfer ei phrosiect “Football 
Memories” gan Loteri Cod Post y Bobl a 
Chartrefi Gofal BUPA.

Trefniadau Llywodraethu  

136. 

Rhaid bod dealltwriaeth glir o’r 
trefniadau llywodraethu ar gyfer yr 
amgueddfa, yn enwedig os oes nifer o 
sefydliadau yn rhan o bartneriaeth. 

137.

 Ar sail argymhelliad i sefydlu 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i Gymru, 
wedi’i lleoli yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam4, mae Tabl 12 yn amlinellu dau 
fodel llywodraethu posibl i’w hystyried, os 
cefnogir y cynnig hwn:

a. 

Model A - Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru yn cael ei datblygu 
a’i rheoli’n uniongyrchol gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

b. 

Model B - Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru yn cael ei datblygu 
a’i rheoli fel ‘cangen’ o Amgueddfa Cymru 
e.e. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 
sy’n bartneriaeth gyda Chyngor Abertawe.

138. 

Ceir modelau llywodraethu posibl 
eraill y gellir eu harchwilio ymhellach 
os cytunir ar egwyddor Amgueddfa 
Bêl-droed Genedlaethol i Gymru yn 
Amgueddfa Wrecsam, er enghraifft trefniant 
Ymddiriedolaeth ar wahân.

4 Mae angen i’r amgueddfa fod â’i hunaniaeth nodedig ac osgoi dryswch rhyngddi â’r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol (ym Manceinion) 
ac Amgueddfa Bêl-droed yr Alban (yn Hampden Park yn Glasgow). Gallai enwau posibl gynnwys Amgueddfa Bêl-droed Cymru neu 
Amgueddfa Bêl-droed Cymru: Wrecsam. Byddai’r olaf yn adlewyrchu ei rôl genedlaethol a swyddogaeth yr adeilad fel amgueddfa 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Byddai angen i’r enw fod yn ddwyieithog i adlewyrchu polisïau’r Gymraeg e.e. Amgueddfa Pêl-droed Cymru.
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Opsiynau llywodraethu  

Cyfansoddiad

Deiliadaeth yr Eiddo

Cyllid

Casgliadau
 

Model B

Sefydlwyd Amgueddfa Cymru gan 
Ddeddf Seneddol 1907 a Siarter 
Frenhinol a adnewyddwyd yn 2006. 
Mae ganddi ddyletswydd statudol i 
gaffael casgliadau cenedlaethol a 
gofalu amdanynt.

Byddai angen gwneud trefniant 
prydles gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam.

Polisi Mynediad Di-dâl Llywodraeth 
Cymru (LlC).
Ariennir yn uniongyrchol gan LlC o 
dan delerau Llythyr Cylch Gwaith 
ar gyfer datblygu a gweithredu’r 
amgueddfa – byddai gofyn am 
gytundeb gydag Amgueddfa Wrecsam 
ar gyfer gweithrediad yr amgueddfa 
o ddydd i ddydd ac i esbonio rolau a 
chyfrifoldebau.

Caiff deunydd yn gysylltiedig â 
chwaraeon (gan gynnwys pêl-
droed) ei gasglu o dan thema 
Bywyd Diwylliannol Polisi Datblygu 
Casgliadau’r amgueddfa.

Gellir defnyddio ystod eang o 
arbenigedd mewnol i gefnogi gofalu 
am y casgliad e.e. y tîm Cadwraeth.

Model A

Mae Amgueddfa Wrecsam yn 
berchen i Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam ac yn cael ei gweithredu 
ganddo – mae ganddo’r pwerau 
i weithredu amgueddfeydd 
fel gwasanaethau anstatudol 
drwy’r Ddeddf Llyfrgelloedd ac 
Amgueddfeydd Cyhoeddus (1964) 
a’r Ddeddf Llywodraeth Leol (1972). 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn berchen ar adeilad yr 
amgueddfa ar sail rydd-ddaliadol.

O dan bolisi presennol Cyngor 
Wrecsam, ceir mynediad di-dâl i 
amgueddfeydd.

Ariennir yn uniongyrchol gan 
Lywodraeth Cymru o dan delerau 
Llythyr Cylch Gwaith ar gyfer 
datblygu a gweithredu’r Amgueddfa 
Bêl-droed – llinell gyfrifoldeb glir ar 
gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed.

Casgliad pêl-droed Cymru wedi’i 
sefydlu yn 2001 gyda chymorth 
cyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri 
a’r FAW. 

Mae’r Polisi Datblygu Casgliadau yn 
cynnwys adran benodol ar bêl-droed 
Cymru.

Mae arbenigedd mewnol yn 
gyfyngedig e.e. nid oes Gwarchodwr 
yn fewnol.

Tabl 12: Yn dangos gwahanol fodelau llywodraethu amgueddfeydd i’w hystyried

139. Er y byddai’r un o’r modelau yn 
dderbyniol o ran safonau amgueddfa, ar 
ôl pwyso a mesur, mae’r cymhlethdod 
ychwanegol sydd ynghlwm wrth drefniadau 
prydles yn y dyfodol, trosglwyddo staff, 
marchnata ac ystyriaethau’n ymwneud â 
pherchnogaeth casgliadau yn awgrymu mai’r 
opsiwn gorau yw sefydlu Model A fel y ffordd 
ymlaen a ffefrir.



140. Argymhellion llywodraethu   
 

a. Ar sail ei gwybodaeth a’i phrofiad, 
dylai Amgueddfa Cymru barhau i weithio 
mewn partneriaeth ag Amgueddfa 
Wrecsam (cyfeirier at rôl Amgueddfa 
Cymru yn rhoi cyngor a chymorth i 
ddatblygu Amgueddfa Stori Caerdydd) 
i sicrhau y gall Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru gyflawni statws 
Achrededig llawn a chydymffurfio â’r 
safonau ar gyfer amgueddfa ‘arddull 
genedlaethol’.

b. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
neu Ymddiriedolaeth Treftadaeth 
Wrecsam yn y dyfodol yn uniongyrchol, 
i ddatblygu Casgliad Pêl-droed Cymru 
gyda’r bwriad o greu Amgueddfa Bêl-
droed Genedlaethol i Gymru, a gofyn i 
Amgueddfa Cymru adolygu a diweddaru 
ei Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda 
Wrecsam, er mwyn datblygu a chyflawni 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol 
i Gymru yn Amgueddfa Wrecsam 
a gyda bwriad i ddarparu cyngor a 
chymorth proffesiynol - yn enwedig o 
ran cadwraeth a dysgu - a threfnu bod 
casgliadau ar gael i’w harddangos yn 
unol â’r trefniadau benthyg arferol h.y. 
adeiladu ar y cydweithredu presennol fel 
partner rhanbarthol.

141. Bydd angen i’r argymhellion 
manwl mewn perthynas â diwygiadau 
i’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a 
threfniadau partneriaeth, cymorth parhaus 
ac unrhyw oblygiadau o ran adnoddau, fod 
yn destun trafodaeth fanwl bellach gydag 
Amgueddfa Cymru yn ogystal â Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac yn y pen 
draw, cael cymeradwyaeth eu Byrddau/
Cyngor priodol.

PRIF ARgymHELLIAD 2: SEFyDLU 
PANEL ARbENIgOL TREFTADAETH 
CHWARAEON  
Darparu cyfeiriad, cyngor a momentwm i’r 
dyfodol gydag ymrwymiad i hyrwyddo a chadw 
treftadaeth chwaraeon yn fyw, ond mewn ffordd 
sy’n berthnasol i genedlaethau’r dyfodol.
 
Datblygu Gweledigaeth Treftadaeth Chwaraeon 
Genedlaethol a Fframwaith ar gyfer Gweithredu 
i ddarparu cyfeiriad strategol ac ymagwedd 
gytûn gydag egwyddorion, polisïau a 
blaenoriaethau clir i lywio cyflawni yn y dyfodol.

Gwneud argymhellion ar gyfer cynigion 
i’r dyfodol, os ystyrir eu bod yn briodol a 
fforddiadwy, ar gyfer rhaglen barhaus o 
arddangosfeydd teithiol, er mwyn rhannu a 
hyrwyddo treftadaeth chwaraeon ledled Cymru.

SAIL RESymEgOL  

142. Yn niffyg strategaeth, proffil a blaenoriaeth 
ar gyfer treftadaeth chwaraeon genedlaethol, 
ystyrir bod angen gweledigaeth, polisi a 
chanllawiau er mwyn darparu’r ysgogiad, her, 
ymdrech a chyfeiriad angenrheidiol yn y dyfodol. 
Yn ogystal, mae’r adolygiad dichonoldeb wedi 
datgelu diddordebau ac arbenigedd amrywiol 
iawn, yn ogystal â brwdfrydedd dros bwnc, y 
gallai Panel Arbenigol, dan arweiniad MALD 
neu Amgueddfa Cymru, eu harneisio. Byddai 
arweiniad cenedlaethol ac arbenigol yn hanfodol 
i sicrhau statws, cefnogaeth ac arbenigedd o’r 
sector treftadaeth, yn ogystal â chynorthwyo 
i hwyluso cysylltiadau ag adrannau eraill 
Llywodraeth Cymru i gynghori ar brosiectau 
arbenigol, fel mentrau addysg a dysgu.
 
CyLCH gORCHWyL ARFAETHEDIg

143. Nod

Dylai’r Panel Arbenigol Treftadaeth 
Chwaraeon roi cyfeiriad cenedlaethol i 
helpu llywio’r ymagwedd i’r dyfodol, gan 
roi cyngor ac ymrwymiad i hyrwyddo a 
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5 Gallai’r Pecyn Adnoddau Arwyddocâd fod yn offeryn defnyddiol ar gyfer helpu pennu polisïau casgliadau – beth i’w 
gasglu a pheidio â’i gasglu yn seiliedig ar ddealltwriaeth o arwyddocâd eitemau; yn ogystal â phenderfyniadau ynghylch 
gofal a datblygu casgliadau a sut i gyfleu eu hystyr i bobl eraill (Llywodraeth Cymru, MALD  2013 Beth yw eu diben? 
Templed a phroses ar gyfer arwyddocâd)
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chadw treftadaeth chwaraeon yn fyw, ond 
mewn ffordd sy’n berthnasol i genedlaethau’r 
dyfodol er mwyn:

a. Sicrhau gwarchod tystiolaeth sy’n 
bwysig i hanes chwaraeon Cymru;

b. Sicrhau ymgysylltiad cymunedol 
(gyda phwyslais arbennig ar y sector 
chwaraeon) a hyrwyddo effaith ein 
treftadaeth chwaraeon i’r eithaf. 

144. Amcanion
  

a. Y rôl gyntaf i’r Panel fyddai cytuno 
ar ei gylch gorchwyl a’i raglen waith, 
gan arwain at ddatblygu Fframwaith 
Treftadaeth Chwaraeon cytûn ar gyfer 
Cymru - y weledigaeth, y sail resymegol, 
polisïau a diffiniadau yn ymwneud â 
threftadaeth chwaraeon. Disgrifir y briff ar 
gyfer hyn nes ymlaen yn yr adran hon; 

b. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys:

l Argymell themâu a blaenoriaethau 
casglu a’r negeseuon cymdeithasol 
pwysig sy’n deillio o’n treftadaeth 
chwaraeon, h.y. menywod mewn 
chwaraeon; ‘gallu nid anabledd’; 
chwaraeon pobl dduon a lleiafrifoedd 
ethnig; gwirfoddoli drwy’r oesoedd; 
anfarwolion maes chwaraeon – straeon 
ysbrydolgar; clybiau a chymunedau sydd 
wedi’u cyffwrdd gan hanes chwaraeon; 
 
l Cynghori ar y polisi casglu 
cenedlaethol, gan amlinellu’r 
egwyddorion bras ar gyfer casglu, nodi’r 
themâu a nodau dehongli i’w sicrhau er 
budd ystod eang o gynulleidfaoedd;

l Pennu meini prawf i farnu arwyddocâd 
hanesyddol unrhyw eitem sy’n cael ei 
hystyried i’w gwarchod5. Gallai’r meini 
prawf gynnwys: 

1. Y math o gofnod neu weithgarwch 
a gofnodwyd; 

2. Unigrywiaeth yr arteffact - ei allu i 
gynrychioli ac ysgogi ysbrydoliaeth 

chwaraeon ynghyd â’i effaith 
gymdeithasol;

l Penderfynu ar gofnodion, neu 
arteffactau, sy’n hanesyddol 
arwyddocaol, ac y dylid eu gwarchod yn 
barhaol;

l Dynodi cofnodion ac arteffactau 
treftadaeth chwaraeon sydd o ddigon 
o ddiddordeb i warantu eu gwarchod a 
hysbysu’r perchnogion yn briodol ;

l Cynghori pa sefydliad fyddai orau i 
gadw’r cofnodion ac arteffactau pan 
na fydd eu hangen mwyach ar y corff 
chwaraeon/athletwr neu gasglwyr unigol.

c. Gallai amcanion yn y dyfodol symud 
ymlaen i gynnwys: 

l Mapio treftadaeth a straeon i’w 
hadrodd;

l Rhoi canllawiau i gyrff chwaraeon ac 
eraill, mewn perthynas â chasgliadau, 
gwarchod a hyrwyddo treftadaeth 
chwaraeon; 

l Penderfynu ar fodelau cyflwyno priodol 
i’r dyfodol h.y. arddangosfeydd teithiol 
cenedlaethol; cymhwyso’r cysyniad 
Casgliad Cenedlaethol sydd ar Wasgar 
i dreftadaeth chwaraeon; ymagweddau 
newydd h.y. diwrnodau treftadaeth 
chwaraeon;

l Sefydlu mecanwaith i ymgysylltu 
â chymunedau lleol, yn enwedig y 
gymuned chwaraeon, gyda’u treftadaeth 
chwaraeon.

145. Aelodaeth

a. Argymhellir y dylai’r Panel gael ei 
gydlynu gan MALD a’i gefnogi gan 
Amgueddfa Cymru a Chwaraeon Cymru 
– gyda chylch gorchwyl ac aelodaeth a 
gynigir gan y cyrff arweiniol cenedlaethol 



hyn i’w cadarnhau ar ôl hynny gan y Panel 
penodedigl;

b. MALD i ddarparu cymorth gweinyddol ac 
ysgrifenyddol rhesymol;

c. Aelodau i’w penodi gan MALD gyda 
chyngor gan Amgueddfa Cymru a Chwaraeon 
Cymru; 

ch. Dylai’r Panel gynnwys rhwng 12-15 o 
uwch swyddogion profiadol ac arbenigwyr 
treftadaeth chwaraeon ac addysgwyr, yn 
ogystal ag arbenigwyr amgueddfeydd a 
chwaraeon. Dylai’r aelodaeth gynnwys pobl 
â phroffil – sy’n gallu hyrwyddo’r achos a bod 
yn eiriolwr da dros dreftadaeth chwaraeon;

d. Gallai aelodau’r panel gynnwys cymysgedd 
o staff cyflogedig a gwirfoddolwyr, yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r canlynol:

l Llywodraeth Cymru: Yr Is-adrannau 
Amgueddfeydd, Chwaraeon ac Addysg; 

l Amgueddfa Cymru; 

l Ffederasiwn Amgueddfeydd ar Orielau 
Cymru; 

l Chwaraeon Cymru;

l Cymdeithas Chwaraeon Cymru;

l Oriel yr Anfarwolion Chwaraeon;

l Newyddiadurwyr a hyrwyddwyr treftadaeth 
chwaraeon sy’n frwd dros ddod â hanes 
treftadaeth chwaraeon Cymru yn fyw;

l Arbenigwyr a/neu bobl ifanc, er mwyn 
helpu sicrhau bod unrhyw ymagweddau yn 
berthnasol i bobl ifanc heddiw, yn ogystal â 
chenedlaethau’r dyfodol; 

dd. Er mwyn adeiladu ar arbenigedd 
presennol a’i rannu, dylai’r Panel sefydlu 
cysylltiad gweithio gyda Rhwydwaith 
Treftadaeth Chwaraeon y DU;

e. Gellid helpu’r panel gyda’i waith hefyd trwy 
benodi is-bwyllgorau arbenigol;

f. Yn olaf, byddai disgwyl i’r panel 
gyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn, ond 
bob tri i bedwar mis fel arfer.

Rôl partneriaid chwaraeon strategol 
allweddol h.y. Chwaraeon Cymru, 
Cymdeithas Chwaraeon Cymru, Oriel 
Anfarwolion Chwaraeon Cymru  

146. Gall y cyrff hyn gynghori’r arbenigwyr 
amgueddfeydd a chynorthwyo â’r canlynol:

a. Gweithgareddau ysbrydoli a dysgu;

b. Dathliadau treftadaeth chwaraeon;

c. Cyrff Llywodraethu Chwaraeon 
Cenedlaethol sy’n ystyried hyrwyddo 
treftadaeth chwaraeon, gwaith gwarchod 
parhaus ar arteffactau allweddol a 
defnyddio arddangosfeydd, h.y. trwy 
ddigwyddiadau mawr, fel cyfrwng ar gyfer 
sicrhau cyfranogiad, yn enwedig ymhlith 
pobl ifanc. Er nad yw cylch gorchwyl 
y Cyrff Llywodraethu Chwaraeon 
Cenedlaethol yn cynnwys treftadaeth 
chwaraeon – dylent gael eu hannog i:

l Ddeall a chydnabod pwysigrwydd a lle 
eu treftadaeth;

l Hyrwyddo unrhyw bolisïau a sefydlir 
ar gyfer creu a chynnal casgliadau yn 
y dyfodol, gan gefnogi gweithgareddau 
addysg, dysgu ac allgymorth.

147. Gall Oriel Anfarwolion Chwaraeon 
Cymru helpu i hyrwyddo hanes chwaraeon 
hefyd - y straeon, yn ogystal â chefnogi 
datblygu addysg a dysgu, arddangosfeydd 
symudol, a hyrwyddo digwyddiadau. 

Costau rhedeg
  
148. Cydnabyddir fod yna ganlyniad 
ariannol i gefnogi grŵp arbenigol. Cyfrifodd 
Llywodraeth Cymru’n ddiweddar y gallai 
gweinyddu’r cyfryw baneli gostio rhwng 
£4,000 a £14,000, gyda goblygiadau 
refeniw, yn cynnwys: gwaith gweinyddu 
cyn-cyfarfodydd; ymchwilio a pharatoi 
papurau a chyflwyniadau; presenoldeb 
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mewn cyfarfodydd ac amser teithio; gwaith 
gweinyddu ar ôl cyfarfodydd.  Gallai costau 
ychwanegol gynnwys y canlynol hefyd: 
penodiadau cyhoeddus; llogi ystafelloedd 
cyfarfod a lluniaeth; argraffu/deunydd 
ysgrifennu; teithi a chynhaliaeth; cyfieithu. 
Bydd costau staff yn dibynnu yn y nifer sy’n 
gysylltiedig â’r grŵp, eu graddau cyflog 
priodol ac amser a dreuliwyd.

149.

 Fodd bynnag, y rhagdybiaeth y tu ôl 
i’r argymhelliad hwn yw y dylid ystyried 
bod mwy o bwysigrwydd i dreftadaeth 
chwaraeon nag a ystyriwyd yn flaenorol. 
Gellid cyflawni’r ymagwedd arfaethedig felly 
drwy ail-flaenoriaethu adnoddau presennol.

FFRAmWAITH TREFTADAETH CHWARAEON

150. Dylai un o gyfrifoldebau cyntaf 
y Panel Arbenigol gynnwys datblygu 
Fframwaith Treftadaeth Chwaraeon er 
mwyn darparu cyfeiriad ac ymagwedd 
strategol gytûn gydag egwyddorion, polisïau 
a blaenoriaethau clir sy’n llywio cyflawni 
yn y dyfodol. Gall rhywfaint o gynnwys yr 
adroddiad dichonoldeb hwn ddarparu’r 
sylfaen ar gyfer hyn. Mae enghreifftiau o 
fodelau cyflawni a gynigiwyd yn ystod yr 
adolygiad dichonoldeb wedi’u crynhoi hefyd 
yn ATODIAD A i’w hystyried ymhellach yn y 
dyfodol fel rhan o’r broses hon. 

151. 

Er bod barn gyffredinol na ddylai fod 
unrhyw strategaethau cenedlaethol newydd, 
mae’n amlwg, oherwydd cyrhaeddiad a’r 
diddordeb mewn treftadaeth chwaraeon ochr 
yn ochr â diffyg unrhyw broffil cenedlaethol 
blaenorol, fod achos dros ddatblygu 
fframwaith wedi’i ddatblygu’n genedlaethol 
ar gyfer yr arbenigedd hwn er mwyn:

a. 

Sefydlu’r sail resymegol ar gyfer 
casgliadau yn y dyfodol; 

b. 

Llywio ac annog safonau cadwraeth 
uwch; 

c. 

Creu ymwybyddiaeth, ynghyd â 
chanllawiau mewn perthynas ag arfer da, 

h.y. sut gellir cyflwyno, dehongli a defnyddio 
casgliadau; 

ch.

 Annog pobl i roi neu fenthyg eitemau 
treftadaeth chwaraeon pwysig. 

152. 

Dylai’r Fframwaith geisio hyrwyddo’r 
buddion y gall grym ac ysbrydoliaeth llwyddiant 
chwaraeon, yn ogystal â threftadaeth, eu cael 
ar bobl ar hyd a lled Cymru. Mae’n rhaid iddo 
godi proffil treftadaeth chwaraeon a chydnabod 
ei phwysigrwydd - ei heffaith ar gymunedau, y 
balchder a’r brwdfrydedd y mae’n eu meithrin, 
yn ogystal â’r elfennau hollbwysig ‘dysgu am y 
gorffennol’ a’i ‘dylanwad ar y dyfodol’. 

153. 

Yn ogystal, mae treftadaeth chwaraeon, 
yn wahanol i lawer o feysydd diddordeb 
eraill, yn parhau i gael ei chreu drwy 
lwyddiannau cystadleuol parhaus; yn wir, i 
bobl ifanc, diddordeb yn sêr heddiw yn aml 
yw’r ysbrydoliaeth fwyaf iddynt gyfranogi. 
Felly, mae’n rhaid i unrhyw bolisi casgliad 
cenedlaethol gipio straeon llwyddiant 
heddiw er mwyn iddynt fod yn berthnasol i 
genedlaethau presennol a chenedlaethau’r 
dyfodol.



CyNIgION I’W HySTyRIED 
ymHELLACH gAN SEFyDLIADAU 
CENEDLAETHOL PRIODOL
CyNNIg 1:  RygbI CymRU – DyLAI UNDEb RygbI CymRU 
ySTyRIED CyNNWyS AmgUEDDFA ACHREDEDIg (NEU 
gANOLFAN DREFTADAETH) mEWN UNRHyW gyNLLUNIAU 
AILDDATbLygU ymWELWyR yN y DyFODOL AR gyFER 
STADIWm PRINCIPALITy.

Achos Cefnogol 

154. Mae Under Rygbi Cymru (WRU) 
wedi cynnal adolygiad ‘Elw a Cholled’ o’r 
achos busnes er mwyn sefydlu atyniad 
rygbi cenedlaethol wedi’i uwchraddio yn 
Stadiwm Principality, Caerdydd. Nid yw 
canfyddiadau’r adolygiad hwn wedi’u 
cyhoeddi, ac mae’r WRU yn dal i benderfynu 
ynghylch eu blaenoriaethau buddsoddi 
presennol ac yn y dyfodol. 

155.

 Deellir bod yr adolygiad Elw a Cholled 
wedi canolbwyntio ar:

a. 

Ystyriaeth o ofod lletygarwch ar 
ddiwrnod digwyddiad/heb ddigwyddiad;
b. 

Gofod pellach i wella taith y stadiwm 
a darparu lle ar gyfer profiad/atyniad 
Amgueddfa/Rygbi Cymru.

156. 

I’r dyfodol, pe bai penderfyniad i fwrw 
ymlaen â datblygiad o’r fath, gallai fod yn 
addas iawn cynnwys atyniad treftadaeth 
rygbi i ymwelwyr – Amgueddfa neu Ganolfan 
Dreftadaeth Rygbi Genedlaethol. I gychwyn, 
mae amcangyfrif o niferoedd a thargedau 
ymwelwyr a rannwyd gan y WRU fel a ganlyn: 

a. 

Niferoedd ymwelwyr presennol â’r 
stadiwm - 50-60,000 y flwyddyn;
 

b.

 Disgwylir niferoedd ymwelwyr uwch o 
ganlyniad i ddatblygiad o’r fath – yn arwain 
at niferoedd ymwelwyr blynyddol targedig o 
hyd at 100,000 y flwyddyn.

157. 

Ochr yn ochr â’r buddsoddiad cyfalaf, 
byddai angen i’r WRU drefnu bod cyllideb 
ar gael i gefnogi’r profiad treftadaeth 
arbenigol; yr arddangosiadau arteffactau, 
mewnbwn curadurol, gofalu am gasgliadau a 
chaffaeliadau newydd. Disgwylir y darperir ar 
gyfer mynediad i gyfleusterau eraill a chymorth 
fel marchnata gael eu cynnwys drwy seilwaith 
presennol y WRU a’r Stadiwm. 

158. 

Dylai unrhyw fodel yn y dyfodol fod yn 
rhan o ymagwedd Cymru gyfan hefyd at 
gasglu a gwarchod treftadaeth chwaraeon 
rygbi, ochr yn ochr ag ysbrydoli ac ennyn 
diddordeb pobl ifanc i ddysgu. 

159. 

Byddai angen achos busnes manwl yn 
amlinellu’r weledigaeth, y sail resymegol, 
effaith, allbynnau a deilliannau yn ogystal 
â modelau gweithredu, a byddai unrhyw 
ystyriaeth o gymorth ariannol yn y dyfodol 
yn amodol ar y WRU yn sicrhau Achrediad 
Amgueddfa ar gyfer atyniad treftadaeth. 
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CyNNIg 2: CRICED CymRU: 
DyLAI AmgUEDDFA CRICED 
CymRU CC4 bARHAU I 
DDATbLygU FEL AmgUEDDFA 
ACHREDEDIg.
mAE AmgUEDDFA gRICED CymRU CC4 yN STADIWm 
SWALEC yN ENgHRAIFFT DDA O FENTER AC 
ymRWymIAD y gÊm I gREU AmgUEDDFA CHWARAEON 
gENEDLAETHOL bWRPASOL yNg NgHymRU. DyLAI 
bARHAU I DDATbLygU’R CyNNIg HWN FEL AmgUEDDFA 
ACHREDEDIg.

Achos Cefnogol  

160. Mae Amgueddfa Griced Cymru 
CC4, a agorwyd yn 2012, wedi’i datblygu 
yn adnodd dysgu pwysig, ynghyd ag 
arddangosiadau cyfyngedig, ond sy’n cael 
gofal da, o hanes criced ac amrywiaeth o 
weithgareddau amlgyfrwng. Yn gyffredinol, 
mae’n agor ar ddiwrnodau gemau, ond drwy 
apwyntiad hefyd. Cefnogir yr Amgueddfa 
gan fentor yr amgueddfa sy’n wirfoddolwr, 
â chymwysterau proffesiynol, sy’n ofyniad 
o dan y Cynllun Achredu Amgueddfeydd. 
Mae’n gweithio mewn partneriaeth ag 
Archifau Morgannwg ac arbenigwyr eraill i 
ofalu am y storfa a gwarchod yr arteffactau.  

161.

 Mae’r gwaith o ddatblygu’r Amgueddfa 
wedi derbyn cyllid o ffynonellau amrywiol yn 
flaenorol, gan gynnwys Cronfa Dreftadaeth 
y Loteri, yn ogystal â rhaglen ‘Chance to 
Shine’ yr ECB ar gyfer ymgysylltu â phlant a 
phobl ifanc mewn ysgolion.  

162. 

Mae hwn yn fodel gweithio da o 
amgueddfa ar gyfer chwaraeon unigol, yng 
nghartref cenedlaethol y gweithgarwch 
hwnnw - yn yr achos hwn, Stadiwm 
SWALEC.  163.

 Mae gwersi a ddysgwyd o’r adolygiad 
dichonoldeb o CC4 yn cynnwys:

a. 

Bod addysg a dysgu yn rhan annatod o’r 
weledigaeth  

b.

 Yn bennaf, yn y chwaraewyr gorau 
presennol y mae gan bobl ifanc fwyaf 
o ddiddordeb ynddynt, yn ogystal â 
thechnoleg a dysgu rhyngweithiol; 

 c. Mae’r lleoliad yn gweithio am ei fod yn 
 gartref criced, ac fel stadiwm mae’n 
 lleoliad gweithgarwch â chysylltiad 
 uniongyrchol â’r gêm, yn galluogi pobl i 
 gyfranogi, cyfarfod â chwaraewyr, 
 ymgysylltu â darlledu’r cyfryngau ar 
 ddiwrnodau gêm ac ati. Mae lleoliad 
 yn y Stadiwm yn galluogi pobl ifanc a 
 chynulleidfaoedd i ymgysylltu, gan annog 
 cefnogaeth i chwarae a gwylio sy’n sail 
 resymegol bwysig ar gyfer y 
 ddarpariaeth. 

164. Deellir bod uchelgeisiau i’r Stadiwm yn 
y dyfodol yn cynnwys canolfan ddysgu well 
ac amgueddfa fwy. Fodd bynnag, mae lefel 
sylweddol o fuddsoddiad gan Lywodraeth 
Cymru wedi’i chytuno’n ddiweddar i gefnogi 
sefydlu tîm Twenty20 Morgannwg yn y dyfodol. 
Er y bydd hyn yn hwb i niferoedd ymwelwyr 
ac incwm, nid ystyrir bod achos digonol dros 
fuddsoddiad pellach gan y Llywodraeth mewn 
amgueddfa griced yn gysylltiedig â’r cyllid 
Digwyddiadau Mawr hwn.  
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CyNNIg 3: AmL CHWARAEON 
- DyLAI AmgUEDDFA CymRU 
SEFyDLU PRESENOLDEb 
TREFTADAETH CHWARAEON 
PARHAOL AC AmLWg yN 
SAIN FFAgAN, A CHEFNOgI 
AmgUEDDFEyDD CHWARAEON 
PENODOL ACHREDEDIg WRTH 
gyFLAWNI SAFONAU UCHEL O RAN 
STIWARDIAETH CASgLIADAU
Achos Cefnogol  

165. Dylai fod presenoldeb amlwg a pharhaol 
gan dreftadaeth a diwylliant chwaraeon Cymru 
yn Amgueddfa Hanes Cymru a dylid rhoi 
ystyriaeth bellach i’r modd gorau o gyflawni 
hyn. Yn ddelfrydol, bydd hyn yn mynnu bod 
Amgueddfa Cymru, MALD ac Is-adran Polisi 
Chwaraeon Llywodraeth Cymru yn gweithio 
mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru, 
ynghyd â sefydliadau chwaraeon allweddol 
eraill, i gipio arteffactau a storïau chwaraeon 
hanesyddol pwysig Cymru. Hefyd, dylid rhoi 
ystyriaeth bellach i’r athrawiaeth yn ymwneud 
â chasgliadau treftadaeth chwaraeon a beth 
allai fod yn berthnasol wrth ei osod yng nghyd-
destun hanes Cymru. 

166.

 Dylai creu presenoldeb treftadaeth 
chwaraeon mwy amlwg yn Sain Ffagan, 
wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â chyrff 
chwaraeon, helpu i ddenu lefelau mwy fyth o 
ddiddordeb ymhlith ymwelwyr, ac annog pobl 
i roi mwy o arteffactau chwaraeon pwysig. 
Bydd hanes rhagorol Amgueddfa Cymru o 
ddatblygu rhaglenni ac adnoddau addysg a 

ehangwyd i gynnwys treftadaeth chwaraeon yn 
dod â manteision ychwanegol hefyd i gyflawni’r 
Weledigaeth Genedlaethol arfaethedig ar gyfer 
Treftadaeth Chwaraeon a Fframwaith ar gyfer 
Gweithredu.  

167. 

Yn olaf, mae angen mwy o gymorth 
proffesiynol ar gyfer clybiau a grwpiau cymunedol 
sy’n casglu ac yn arddangos arteffactau. Gallai 
hyn gynnwys arweiniad i’w helpu i weithio tuag 
at y safonau gofynnol, efallai trwy ddatblygu 
‘pecyn adnoddau’ ar wefan Llywodraeth Cymru 
neu Amgueddfa Cymru. Gallai fod rôl yma hefyd 
i’r Grŵp Archifau a Threftadaeth Cymunedol sy’n 
ceisio cefnogi a hyrwyddo archifau cymunedol, 
dod â grwpiau â buddiant at ei gilydd a darparu 
fforwm ar gyfer cyfnewid gwybodaeth. 

Cynnig

168. 

 Dylai Amgueddfa Cymru barhau i ddatblygu 
casgliadau’n gysylltiedig â chwaraeon mewn 
partneriaeth â sefydliadau eraill, gan greu 
presenoldeb treftadaeth chwaraeon parhaol 
a mwy amlwg yn Sain Ffagan. Dylai pwyslais 
Amgueddfa Cymru fod tuag at gasglu deunydd yn 
gysylltiedig â chwaraeon nad oes darpariaeth ar 
ei gyfer fel arall mewn amgueddfeydd Achrededig 
eraill yng Nghymru. Hefyd, ceir rôl yn cynghori 
a chefnogi sefydliadau eraill yng Nghymru 
gan sicrhau strategaeth gynhwysfawr ar gyfer 
casgliadau cenedlaethol.
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ADRAN VII: CASgLIADAU A 
CHAmAU NESAF A ARgymHELLIR    
169. Mae’r adolygiad dichonoldeb hwn wedi 
amlygu’r pwysigrwydd a’r angen i gael model 
yn y dyfodol i gynnal, dathlu, hyrwyddo a dysgu 
o’r cyfoeth aruthrol o Ddiwylliant a Threftadaeth 
Chwaraeon Cymru.  

170. Cynlluniwyd y ffordd ymlaen a argymhellir 
i helpu codi proffil ein treftadaeth a’n diwylliant 
chwaraeon, gan sefydlu cydnabyddiaeth a 
chymorth i fentrau penodol, gyda’r nodau 
allweddol canlynol: 

a. Cefnogi casglu a gwarchod arteffactau 
pwysig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol;

b. Nodi ffyrdd effeithiol o hyrwyddo 
treftadaeth chwaraeon er mwyn gwneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl;

c. Ysbrydoli a rhoi gwybodaeth i bobl ifanc; 
ymgysylltu ag oedolion, a chreu diddordeb 
ymhlith ymwelwyr.

171. Rhaid i’r ymagwedd yn y dyfodol gael 
statws a chydnabyddiaeth genedlaethol hefyd, 
oherwydd heb bennu ei phwysigrwydd, a chael 
buddsoddiad mwy o ran adnoddau dynol ac 
adnoddau ariannol, mae’n annhebygol o fod 
yn llwyddiannus. Dylai gael ei harwain gan 
MALD ac Amgueddfa Cymru yn gweithio ar y 
cyd â sefydliadau chwaraeon strategol, a gyda 
chefnogaeth ganddynt. 

172. Mae’r astudiaeth ddichonoldeb wedi nodi’r 
achos dros:

a. Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol 
i Gymru yn adeiladu ar yr ymrwymiad 
sylweddol, y gefnogaeth a’r modelau 
presennol yn Wrecsam

b. Panel Arbenigol Treftadaeth Chwaraeon 
yn gyfrifol am argymell Gweledigaeth 
Genedlaethol a Fframwaith ar gyfer 
Gweithredu, gan gynnwys casglu a ‘rhannu 
polisïau’ ar gyfer treftadaeth chwaraeon yng 
Nghymru, yn ogystal â modelau addysg a 
dysgu, allgymorth, rhwydweithio a chefnogi. 

173. Mae’r ffordd ymlaen a awgrymir, felly, 
yn cynnwys dau brif argymhelliad ar gyfer 
gweithredu, ynghyd â chynigion ychwanegol 
i’w hystyried yn y dyfodol. Gellir crynhoi 
goblygiadau ariannol y prif argymhellion fel a 
ganlyn:

a. Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i 
Gymru – Wrecsam  

l Cost cyfalaf targed, oddeutu £4,400,000;

l Cymorth costau rhedeg blynyddol, 
oddeutu £144,500 y flwyddyn (yn amodol 
ar adolygiad gweithredol manwl mewn 
perthynas â’r arddangosiadau hanes lleol 
presennol yn Amgueddfa Wrecsam a’r 
angen am storfa oddi ar y safle). Yn cael 
cyllid uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru 
o dan delerau Llythyr Cylch Gwaith ar 
gyfer datblygu a gweithredu Amgueddfa 
Bêl-droed.

b. Panel Arbenigol a Fframwaith – 
yn amodol ar adolygiad pellach ac 
ymrwymiad gan y diwydiant – ‘costau 
wedi’u cynnwys o fewn cyllidebau 
presennol’ ond yn amrywio at swm heb 
fod yn fwy na £15,000 y flwyddyn. 

174. Mae cynigion eraill wedi’u cynnwys 
i’w hystyried ymhellach gan y sefydliadau 
cenedlaethol priodol. Fodd bynnag, 
mae angen rhagor o waith er mwyn 
cael dealltwriaeth lawn o oblygiadau’r 
datblygiadau posibl hyn a bydd angen 
penderfyniad ynglŷn â’r parodrwydd gofynnol 
i fwrw ymlaen.

175. Mae gan bob chwaraeon storïau pwysig 
i’w hadrodd gydag arteffactau cysylltiedig sy’n 
deilwng o’u gwarchod a’u harddangos, ac 
ochr yn ochr â hynny, mae nifer o chwaraeon 
gwahanol, ar lefel genedlaethol, wedi nodi prif 
stadiwm. Fodd bynnag, gallai’r lleoliadau hyn 
fod yn anodd, neu’n amhriodol, eu haddasu i 
greu canolfan dreftadaeth, gan adael y rhan 
fwyaf o sefydliadau mewn sefyllfa lle nad 
ydynt ar hyn o bryd yn bodloni’r meini prawf 
parodrwydd i gefnogi’r achos dros 
amgueddfa chwaraeon benodol. 
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176. Serch hynny, gall amgueddfeydd lleol 
sefydledig yn ogystal ag Amgueddfa Hanes 
Cymru yn Sain Ffagan ddarparu cartref addas 
ar gyfer eitemau cofiadwy aml chwaraeon, 
ochr yn ochr ag arddangosfeydd gwib y gellir 
ystyried i’w harddangos mewn digwyddiadau 
mawr priodol. Nid yw hyn yn hepgor y 
potensial i ystyried modelau treftadaeth 
chwaraeon penodol newydd yn y dyfodol os 
oes achos busnes hyfyw. 

177. Mae’r ddau brif argymhelliad yn yr 
adroddiad hwn felly wedi’u cynnig ar y sail 
bod parodrwydd cyfredol a phosibl i fwrw 
ymlaen. Mae’r cyfryw ffactorau parodrwydd yn 
seiliedig ar y casgliadau canlynol:

a. Yn achos Amgueddfa Bêl-droed 
Genedlaethol i Gymru, ystyrir bod Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn barod 
i gychwyn trafodaethau ar unwaith i 
ddatblygu a gwella’r amgueddfa bresennol. 
Bydd angen adolygiad ac arfarniad o’r 
opsiynau er mwyn pennu’r ffordd orau 
o ail-arddangos y casgliad hanes lleol 
presennol, gan arwain at gadarnhad o’r 
gofyniad ôl-troed cyffredinol, briff dylunio 
manwl a gofynion seilwaith targed, ynghyd 
â chyfrifiad gwybodus o’r costau rhedeg 
blynyddol ychwanegol tebygol.

b. Gall Llywodraeth Cymru ystyried 
p’un ai yw am fwrw ymlaen â sefydlu 
Panel Treftadaeth Chwaraeon Arbenigol 
neu beidio, gan arwain at ddatblygu 
Gweledigaeth Treftadaeth Chwaraeon 
Genedlaethol a Fframwaith ar gyfer 
Gweithredu. Gall cynnydd gydag 
ymagwedd o’r fath fynd yn ei flaen yn 
annibynnol, ochr yn ochr â pharatoi 
cynigion manwl ar gyfer yr Amgueddfa 
Bêl-droed. 

c. Mae unrhyw ystyriaethau o’r 
cynigion, a’r costau, mewn perthynas 
â’r argymhellion yn ymwneud â’r 
amgueddfeydd criced, rygbi ac Amgueddfa 
Hanes Cymru yn Sain Ffagan, ynghyd â 
sefydlu cyfleuster arddangos teithiol, i fod 
yn destun adolygiad yn y dyfodol, cyllid 
wedi’i gytuno a phenderfyniad gan y Panel 
Arbenigwyr.

178. Camau nesaf uniongyrchol:

a. Llywodraeth Cymru’n ystyried 
canfyddiadau ac argymhellion yr 
astudiaeth ddichonoldeb:

l Hydref 2018 - Ionawr 2019: 
Penderfyniad gan Lywodraeth Cymru 
ynglŷn â’r ffordd ymlaen a argymhellir.

b. Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i 
Gymru - os caiff ei chymeradwyo mewn 
egwyddor:

l Ionawr 2019 - Medi 2019: Bwrw ymlaen 
â’r trafodaethau a argymhellir ar gyfer 
Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol i 
Gymru gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam i gynnwys gweithdy arfarnu 
ac adolygu opsiynau manwl mewn 
perthynas â chynnig yr amgueddfa 
bresennol, yn arwain at baratoi briff 
cynllunio, perfformio a dylunio, ynghyd â 
chynllun busnes yn cynnwys goblygiadau 
gweithredu a gofynion costau refeniw 
gwasanaeth estynedig yn y dyfodol.

l Medi 2019- Rhagfyr 2019: penderfyniad 
terfynol i fwrw ymlaen.  

c. Panel Arbenigol os caiff ei gymeradwyo 
mewn egwyddor:

l Ionawr 2019 - Mawrth 2019: Pennu 
telerau a mecanwaith penodi ar gyfer y 
Panel Arbenigol.

l Ebrill 2019: Penodi a chychwyn y Panel 
Arbenigol.

ch. Amgueddfa Cymru Ionawr 2019 
- Ebrill 2019: Amgueddfa Cymru i 
ystyried goblygiadau canfyddiadau ac 
argymhellion yr astudiaeth ddichonoldeb, 
ac yna ymateb i MALD yn amlinellu 
unrhyw oblygiadau ariannol, camau 
gweithredu blaenoriaeth arfaethedig a 
chynlluniau gweithredu.         



DATHLU EIN TREFTADAETH CHWARAEON 
ASTUDIAETH DDICHONOLDEb AmgUEDDFA CHWARAEON I gymRU 46

ATODIADAU

ATODIAD A: FFRAmWAITH 
AR gyFER gWEITHREDU 
– ymAgWEDDAU I’W 
HySTyRIED ymHELLACH yN y 
DyFODOL
1. Os caiff ei sefydlu, gellir rhoi’r cyfrifoldeb 
i’r Panel Arbenigol Treftadaeth Chwaraeon  
ddatblygu fframwaith treftadaeth chwaraeon 
cenedlaethol yn darparu cyfeiriad yn 
ogystal â chamau gweithredu a argymhellir, 
yn cynnwys ystyried yr ymagweddau 
a amlinellir isod a gynigiwyd gan 
ymgynghoreion yr amgueddfa a chwaraeon 
a gyfranogodd yn yr adolygiad dichonoldeb. 

Canllawiau Casglu

2. Gan adeiladu ar y gwaith a wnaed yn 
flaenorol i nodi casgliadau sydd mewn 
perchenogaeth gyhoeddus (ac sy’n rhai 
cyfoes eu natur), ystyried comisiynu 
gwaith pellach i nodi casgliadau a fyddai’n 
allweddol i adrodd stori pêl-droed Cymru. 

3. Dylai’r ymagwedd gynnwys canllawiau 
hefyd i’r holl Gyrff Llywodraethu Chwaraeon 
Cenedlaethol h.y. ynghylch: casglu eitemau 
cofiadwy priodol yn y dyfodol; diffiniadau o 
gasgliadau o bwysigrwydd cenedlaethol; sut 
gallwn ni ddefnyddio’r casgliadau i ddweud 
stori; pa bynciau ac arteffactau sy’n bwysig.

4. Hefyd, bydd angen i unrhyw fodelau yn 
y dyfodol gynnwys ‘cyfrwng’ ar gyfer annog 
pobl i roi neu fenthyg arteffactau pwysig.

Addysg a Dysgu

5. Gall dysgu trwy dreftadaeth chwaraeon 
ddilyn llawer o themâu gwahanol fel:

a. Herio stereoteipiau cyffredin, yn 
enwedig mewn chwaraeon;

b. Ysbrydoli ac annog deilliannau 
cyfranogi trwy ddathlu modelau rôl proffil 
uchel;

c. Helpu i fynd i’r afael â heriau iechyd 
meddwl fel Dementia h.y. trwy gofio 
digwyddiadau ac arwyr hanesyddol. 

6. Gall treftadaeth chwaraeon fod yn 
gyfrwng hefyd i gyflawni deilliannau gwell 
ar gyfer dysgu yng Nghwricwlwm newydd 
arfaethedig Cymru.

7. Disgrifir Amgueddfa Cymru fel y ‘darparwr 
dysgu mwyaf y tu allan i’r ystafell ddosbarth 
yng Nghymru’. Mae ganddi hanes rhagorol 
o ennyn diddordeb pobl ifanc i ‘archwilio’r 
gorffennol, profi’r presennol a dychmygu’r 
dyfodol’. Os yw addysg trwy dreftadaeth 
chwaraeon i’w datblygu ymhellach, bydd 
angen arbenigedd a phrofiad Amgueddfa 
Cymru i arwain a chefnogi ymagwedd o’r 
fath.

Casgliad Cenedlaethol sydd ar Wasgar  

8. Gallai’r Fframwaith gynnwys cymhwyso’r 
Casgliad Cenedlaethol Sydd ar Wasgar 
(DNC) yng Nghymru yn briodol er mwyn 
coleddu ffocws ar dreftadaeth chwaraeon.

9. Gallai corff cydlynu canolog ar gyfer DNC 
mewn treftadaeth chwaraeon yn y dyfodol 
helpu sicrhau bod sefydliadau cyhoeddus yn 
cymryd casgliadau chwaraeon yn y dyfodol 
o ddifrif ac yn gweithredu mewn modd 
cydlynus. Mae Ffederasiwn Amgueddfeydd 
ar Orielau Cymru yn disgrifio datblygu 
casgliadau cenedlaethol ar wasgar fel 
dull priodol ar gyfer targedu themâu sy’n 
berthnasol i Gymru. Maent yn galluogi 
nodi casgliadau, eu hastudio, gwarchod, 
dogfennu a threfnu eu bod ar gael drwy 
arddangosfeydd ffisegol a rhithwir.



10. Gallai’r dull hwn helpu i fynd i’r afael 
hefyd â’r ystyriaethau bod casgliadau 
chwaraeon yng Nghymru yn brin, ac nad 
ydynt ar gael i’w harddangos yn aml. Fodd 
bynnag, byddai’n rhaid iddo oresgyn yr 
heriau a nodir yn yr adolygiad dichonoldeb 
hwn mewn perthynas â pherchnogaeth 
casgliadau sy’n cynrychioli chwaraeon yng 
Nghymru. Mae prosiectau llwyddiannus sy’n 
cynnwys themâu casgliadau cenedlaethol 
sydd ar wasgar yn tueddu bod yn gasgliadau 
dan berchnogaeth gyhoeddus, ond mae 
nifer dda o gasgliadau chwaraeon Cymru 
yn cael eu cadw gan unigolion preifat, neu 
glybiau, ar hyn o bryd. Er hyn, mae’n werth 
archwilio’r cysyniad ar ryw ffurf.

11.

 Mae’n debyg y byddai DNC yn 
mynnu datblygu cyfleuster amgueddfa 
bresennol ar lefel isel er mwyn darparu’r 
rhyngwyneb canolog ac arwain y strategaeth 
genedlaethol ar gyfer casglu, cyflwyno, 
dysgu ac ar gyfer y gynulleidfa. 

12.

 Er nad yw model Casgliad Cenedlaethol 
sydd ar Wasgar [DNC] yn bodloni’r 
hyrwyddwyr treftadaeth chwaraeon o ran 
proffil ac effaith ar weithgarwch corfforol, 
adfywio economaidd, denu niferoedd 
ymwelwyr, gallai helpu symud yr elfen 
gwarchod treftadaeth chwaraeon Cymru 
yn ei blaen, er nad yw’n glir a yw’r sector 
chwaraeon a threftadaeth yng Nghymru, 
ar hyn o bryd, yn barod i greu digon o 
ddiddordeb cynaliadwy a’r consensws sydd 
ei angen i wneud i’r ymagwedd weithio. 

Arddangosfeydd Symudol

13. 

Gallai’r Panel Arbenigol ddatblygu 
cynigion i’r dyfodol, os ystyrir bod hynny’n 
briodol, ar gyfer rhaglen barhaus o 
arddangosfeydd teithiol i rannu a hyrwyddo 
treftadaeth chwaraeon ledled Cymru. 

14. 

Gan gydnabod dewisiadau ac anghenion 
rhanbarthol gwahanol, mae’n amlwg nad 
oes unrhyw un gyrchfan unigol yng Nghymru 
a all greu’r niferoedd ymwelwyr gofynnol 
ar gyfer amgueddfa chwaraeon fawr, 
annibynnol, a bod cefnogaeth gref i fodelau 
arddangosfeydd symudol hefyd h.y. fan neu 

drelar â chyfarpar a all fynd â hanes ysbrydolgar 
chwaraeon Cymru i gymunedau mewn 
digwyddiadau mawr, sioeau sir ac fel rhan o 
raglen addysg gynhwysfawr. Dylid ystyried 
datblygu atyniad teithiol, naill ai’n seiliedig 
ar arddangosfa dros dro mewn amgueddfa 
bartner, neu grŵp o bartneriaid yn gweithio 
gydag Amgueddfa Cymru, fel rhan o’r cynllun 
gweithredu treftadaeth chwaraeon yn y dyfodol.

Dulliau Amlgyfrwng

15. 

Dylai defnyddio ac arddangos ‘arteffactau’ 
fod yn elfen fach o’r ymagwedd gyffredinol 
at ‘ddweud y stori’ yn unig - gellid defnyddio 
cyfryngau eraill, gan gynnwys gwefan 
Treftadaeth Chwaraeon Cymru, gyda’r holl 
‘lwyfannau’ yn rhan annatod o fodel y dyfodol. 
Gall Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Archif 
Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru chwarae rhan 
allweddol hefyd i gatalogio, rhannu a hyrwyddo 
archifau treftadaeth chwaraeon nodedig i ategu 
arddangosfeydd sefydlog a symudol. 

Llwybrau Treftadaeth Chwaraeon

16. 

Roedd syniadau eraill a gynigiwyd i’r 
adolygiad dichonoldeb yn cynnwys llwybrau 
treftadaeth chwaraeon yn dathlu mannau geni 
pobl enwog ym maes chwaraeon, yn ogystal â 
lleoliadau digwyddiadau enwog.
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ATODIAD b: FFyNONELLAU’R 
ASTUDIAETH DDICHONOLDEb: 
DOgFENNAU A RHANDDEILIAID 
yR ymgyNgHORWyD Â 
NHW ER mWyN LLyWIO’R 
ADOLygIADAU

CyDNAbyDDIAETHAU 
RHANDDEILIAID,  SEFyDLIADAU AC UNIgOLION yR 
ymgyNgHORWyD Â NHW  

1.  Isadran Amgueddfeydd, Archifau a 
 Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru 
2.  Amgueddfa Cymru
3.  Llyfrgell Genedlaethol Cymru
4.  Undeb Rygbi Cymru  
5.  Cymdeithas Bêl-droed Cymru - (FAW) ac 
 Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed 
 Cymru    
6.  Swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol 
 Wrecsam
7.  Aelodau Bwrdd Cymdeithas Clwb Pêl-droed 
 Wrecsam
8.  Oriel Anfarwolion Cymru 
9.  Unigolion:
  a.  Aelod Seneddol Wrecsam
  b.  Newyddiadurwr/blogiwr chwaraeon/
   pêl-droed
  c.  Ysgrifennydd, Ymddiriedolaeth Rygbi 
   Parc yr Arfau CF10
  ch. Casglwr preifat
  d.  Cyfarwyddwr y Rhwydwaith 
   Treftadaeth Chwaraeon
  f.  Awdur Cynllun Busnes ar gyfer 
   Arddangosfa Symudol ac Amgueddfa 
   Barhaol (2014)
10.  Chwaraeon Cymru  

11.  Uned Polisi Chwaraeon a Digwyddiadau   
 Mawr Llywodraeth Cymru  
12. Amgueddfa CC4 Clwb Criced Morgannwg
13. Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
14. Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn 
 (drwy ohebiaeth)

LLyFRyDDIAETH  

Deunyddiau printiedig - llyfrau, adroddiadau, 
cylchgronau, ymchwil ac ati.

1.  Amgueddfa Cymru Ymweliadau Ysgolion 
 Cynradd – Tanio’r Dychymyg Chwilfrydig yn 
 Amgueddfa Cymru. 2017/18 Brochure
2.  Architects’ Journal, 19 Ebrill, 2001, 
 National football museum gan OMI Architects
3.  Austin Smith Lord, 2005, Astudiaeth 
 ddichonoldeb dyluniad Amgueddfa Bwrdeistref 
 Sirol Wrecsam (ddim ar gael i’r cyhoedd)  
4.  BDO,2015, A vision for a national sports 
 museum – Ireland
5.  BSI 2018 BS EN 16893:2018, 
 Conservation of Cultural Heritage, 
 Specifications for location, construction and 
 modification of buildings or rooms intended for 
 storage of heritage collections  
6.  Chaplin Heritage and Museum Services, 
 2017, Arolwg Llywodraeth Cymru o Gasgliadau, 
 Gwybodaeth ac Arbenigedd mewn 
 Amgueddfeydd 
7.  Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, 
 2012,  Prosiect casglu cyfoes Cymru.  
8.  Fordland, P, 2006, Football is forever - the 
 establishment and purposes of football 
 museums, Traethawd gradd Meistr  
9.  Fourth Street ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol 
 Wrecsam, 2015,  Business Plan for Oriel 
 Wrecsam 
10.  Harvey, G 2014 (Diweddarwyd 2016)  
 National Sports Exhibition … a precursor for The  
 National Sports Museum ‘To Inspire Forever’.   
 Business Plan for Both Mobile Exhibition 
 and Permanent Museum (Dogfen breifat 
 a chyfrinachol a baratowyd i ddadlau 
 dros gael cymorth cyllid)
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 in Wales – conservation on the national 
 agenda, ICON-CC, 17eg Gynhadledd 
 Teirblwydd, Melbourne, Preventive 
 Conservation
12.  Cymdeithas yr Amgueddfeydd, 2017, 
 Salary guidelines
13.  Adroddiad Blynyddol yr Amgueddfa 
 Bêl-droed Genedlaethol, 2007
14.  Reilly, Dr J, 2014, Sports Museums and 
 Cultural Policy, Traethawd doethurol, 
 Prifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn.
15.  Sport England, 2012, How to develop a 
 sporting habit for life  
16.  Springboard, 2018, Town centre 
 Monthly Footfall Counts for Wrexham 
 County Borough Council March 2018
17.  UK Sport, 2011, The inspirational effect 
 of major sporting events 
18.  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
 (Cymru) 2015
19.  Rhaglen Llywodraeth Cymru Cyfuno: 
 Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant  
20.  Llywodraeth Cymru, 2005/2006,  
 Dringo’n Uwch - Creu Cymru Egnïol 
 2005 a Dringo’n Uwch - Y Camau Nesaf 
 2006,
21.  Llywodraeth Cymru, 2010, Strategaeth 
 Amgueddfeydd Cymru
22.  Llywodraeth Cymru, 2011, Cyfoeth 
 Cymru Gyfan: Y Gorffennol a’r Dyfodol.  
23.  Llywodraeth Cymru, 2013, Beth yw 
 eu diben? Templed a phroses ar gyfer 
 arwyddocâd. 
24.  Llywodraeth Cymru, 2015, Adolygiad 
 arbenigol o ddarpariaeth amgueddfeydd 
 lleol yng Nghymru
25.  Llywodraeth Cymru, 2016, Symud 
 Cymru Ymlaen – Rhaglen Lywodraethu.
 2016-2021
26.  Llywodraeth Cymru, 2016, Ymchwil 
 Beaufort ar gyfer MALD Arolwg 
 ymwelwyr Cymru
27.  Llywodraeth Cymru, 2016, Sbotolau ar 
 Amgueddfeydd

28.  Llywodraeth Cymru, 2016, Golau yn y 
 Gwyll – Gweledigaeth ar gyfer Diwylliant 
 yng Nghymru
29.  Llywodraeth Cymru, 2017, Ffyniant i 
 bawb: Y strategaeth genedlaethol 
 symud Cymru ymlaen  
30.  Llywodraeth Cymru, 2017, Datganiad 
 llesiant  
31.  Llywodraeth Cymru, 2017, Amgueddfa
 Cymru – Llythyr Cylch Gwaith 2017-18
32.  Llywodraeth Cymru, 2017 a 2018, 
 Arolwg Cenedlaethol Cymru: prif 
 ganlyniadau, 2016-2017 a 2017 – 2018  
33.  Llywodraeth Cymru, 2018, Ymchwil 
 Gymdeithasol y Llywodraeth (GSR), 
 Ymweliadau ag atyniadau twristiaeth 
 yng Nghymru 2017  
34.  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Mai 
 2013, Strategaeth ffyniant economaidd, 
 Sut mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
 yn cynllunio i aros ar flaen y gad ym 
 myd busnes.
35.  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 
 Ebrill 2016, Uwchgynllun Canol Tref 
 Wrecsam Sylfaen dystiolaeth ar gyfer 
 y Cynllun Datblygu Lleol a fframwaith 
 ar gyfer gwneud penderfyniadau yn 
 ardal yr Uwchgynllun  
36.  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 
 2017, Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam 
 (2013 – 2028)

Ffynonellau ar-lein

37.  Amgueddfa Cymru, Mawrth 2018, 
 Ffigurau ymwelwyr cronnol: 2017-18      
 https://museum.wales/visitor-figures/
 cumulative-2017-18
38.  Arts Council England, Accreditation 
 Scheme for Museums and Galleries in 
 the United Kingdom: Accreditation 
 Standard, Hydref 2011  
 https://www.artscouncil.org.uk/
 accreditation-scheme/support-and-
 advice#section-2



39.  Association of Leading Visitor 
 Attractions (ALVA), 2016 visitor figures 
 - visits made in 2016 to visitor 
 attractions in membership with ALVA  
 http://www.alva.org.uk/details.
 cfm?p=607
40.  Balls and Boots the Football Museum 
 Blog. footballmuseums.blogspot.com  
41.  Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin, 
 Amgueddfa Eitemau Cofiadwy 
 Chwaraeon, 
 http://carmarthenathletic.rfc.wales
42.  Collections Trust, Spectrum UK 
 collection management standard 
 https://collectionstrust.org.uk/spectrum/
43.  Grŵp Archifau a Threftadaeth 
 Cymunedol 
 http://www.communityarchives.org.uk/
 content/archives/wales
44.  Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Parc yr 
 Arfau CF10, casgliad newydd 
 Amgueddfa Treftadaeth Rygbi Caerdydd  
 http://www.cardiffrugbymuseum.org/
45.  Manchester Evening News 19 
 Tachwedd 2009, National Football 
 Museum to move to Urbis  
 https://www.manchestereveningnews.
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 national-football-museum-to-move-to-
 urbis-934964
46.  Canolfan Muhammad Ali, 2017,  
 https://alicenter.org/
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 Gwasanaeth newyddion gan bobl 
 Cymru, i bobl Cymru ‘Bringing football 
 home’.  
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 cymru/?s=Bringing+Football+Home 
48.  National Football Museum Annual report 
 and consolidated financial statements 
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