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Crynodeb o Gynllun Mentora AIM 
 

Roedd Cynllun Mentora AIM yn bartneriaeth rhwng Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol (AIM) a 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru. Nod y prosiect oedd cefnogi pump o Amgueddfeydd yng 

Nghymru i ddatblygu dyfodol mwy cynaliadwy, trwy gyfuniad o fentora unigol gan bobl broffesiynol o 

amgueddfeydd ac ymweliadau i amgueddfeydd eraill i weld arfer orau, gyda’r canlyniad o gynllun busnes 

newydd neu strategaeth gan gorff llywodraethol neu gyfwerth yr amgueddfa sy’n cael ei mentora. Cafodd 

ffocws y lleoliadau mentora eu penderfynu gan yr amgueddfa sy’n cael ei mentora, gan gynnwys meysydd 

fel llywodraethu ac arweinyddiaeth, masnachu a menter, marchnata a chodi arian, sydd i gyd yn perthyn i 

gynaliadwyedd.  

 

Roedd y cynllun yn seiliedig ar 

brosiect llwyddiannus yn Lloegr yn 

2013, a gafodd ei gyllido 100% gan 

Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’r 

fethodoleg yn debyg iawn i brosiect 

2013, gydag addasiadau mewn 

mannau i adlewyrchu gwerthuso a 

dysgu o’r prosiect blaenorol. Ar ôl 

adolygu adroddiad gwerthuso’r 

cynllun blaenorol a’r manteision i’r 

amgueddfeydd sy’n cael eu 

mentora, roeddem yn teimlo bod yr 

anghenion yng Nghymru yn debyg i’r 

rhai a nodwyd yn Lloegr a bod 

manteision go iawn i amgueddfeydd 

Cymru gael mynediad i’r un math o 

gymorth mentora.  Cyllidwyd y 

cynllun gan CyMAL. Lansiwyd y 

cynllun ym mis Mai 2014 ac fe’i 

cwblhawyd ym mis Ionawr 2015. 
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Rhannu Profiadau  
Cynhaliwyd y gweithdy ‘Cynyddu eich Cydnerth: Rhannu Profiadau’ ar Ddydd Mawrth Ionawr 27ain yn Firing 

Line, yng Nghastell Caerdydd.  

Roedd y gweithdy hwn yn gyfle unigryw i fentoriaid a phobl a oedd yn cael eu mentora i wrando ar brofiadau 

ei gilydd a chael mewnwelediad newydd gan amgueddfeydd gwahanol. Roedd y bobl a oedd yn cael eu 

mentora yn cyflwyno eu casgliadau yn ystod y gweithdy gyda mentoriaid yn ychwanegu eu ‘Sïon Sicr’ ar 

ddiwedd y sesiwn.  

Roedd y mentoriaid nad oeddent yn gallu mynychu yn cyflwyno eu sïon sicr drwy ebost at AIM fel bod eraill 

yn gallu manteisio, ac roedd staff o AIM, CyMAL a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru hefyd yn 

mynychu. 

 

Rachel Silverson – Firing Line 
 

http://www.cardiffcastlemuseum.org.uk/   

Penderfynodd Firing Line gymryd rhan yng 

nghynllun mentora AIM er mwyn helpu i gyflawni 

uchelgais hir-dymor yr amgueddfa o fod yn 

ganolfan rhagoriaeth ym maes Hanes Milwrol 

Cymru. 

Eu mentoriaid oedd Sam Mullins (Amgueddfa 

Drafnidiaeth Llundain) ac Adrian Green 

(Amgueddfa Salisbury). 

Roedd Firing Line eisiau cymorth gan eu 

mentoriaid i helpu gyda’r materion penodol o: 

farchnata, strwythuro gwirfoddoli, sut i gynyddu 

ymwelwyr a chodi arian. 

Roedd rhai o’r Gwersi Allweddol a ddysgwyd 

gan dîm Firing Line yn ystod y broses mentora yn cynnwys: 

• Llywodraethu 

Cyfarfodydd sydd yn agenda-benodol ac nid yn gyfarfodydd adrodd cyffredinol 

Yr angen ar gyfer prosesau adolygu ffurfiol i gael eu sefydlu ar bob lefel i nodi cryfderau, gwendidau, 

cyfleoedd a bygythiadau. 

• Aelodaeth a Chodi Arian 

Aelodaeth nad yw’n seiliedig ar gymhelliant ond yn seiliedig ar gefnogi’r amgueddfa 

Rachel Silverson 

http://www.cardiffcastlemuseum.org.uk/
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Mae gan Aelodaeth a Chodi Arian gysylltiad diriaethol (etifeddiaethau/ ymgyrchoedd codi arian) fel sydd gan 

Farchnata a Chodi Arian. 

Cysylltiad ystyrlon rhwng gwirfoddolwyr ac aelodau.  

Nodi rhanddeiliaid a’u cysylltiad â phobl eraill i ehangu sail gynulleidfa, gan arwain at gynhyrchu cronfeydd. 

• Marchnata 

Mae’n bwysig i ddeall eich cynulleidfaoedd (Visitor Verdict AIM)– bydd hyn yn helpu i newid safle 

amgueddfeydd mewn cymunedau. 

Deall hefyd beth yw’r cynnig a phwy sy’n cael eu targedu (USP) 

Rhaid i strategaethau marchnata fod yn seiliedig ar dystiolaeth. 

Dywedodd Firing Line hefyd eu bod yn awr yn newid sut maent yn dod o hyd i rhoddion drwy greu blychau 

rhodd penodol gyda’r themâu o: Ysbrydoli, Diogelu ac Esblygu.  

Mae’r dull hwn yn golygu y gall ymwelwyr ddewis pa themâu y maent yn dymuno cyfrannu atynt ac mae 

Firing Line wedi dechrau defnyddio’r dull hwn oherwydd menter tebyg a sefydlwyd yn Amgueddfa Salisbury. 

Mae’r tîm hefyd yn ffafrio ‘Bancio a Diolch’ ac maent yn aml yn diolch i’w cyfranwyr unigol am y rhoddion y 

maent yn eu derbyn. 

Mae’r tîm yn awr yn y broses o greu cynllun busnes sydd yn amlygu cynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol 

sydd yn cynnwys strategaeth farchnata newydd i helpu i sefydlu’r amgueddfa yn y gymuned leol a chymryd 

rhan yn y cynllun Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. 

 

Gaby Rivers – Llety’r Barnwr 
 

http://www.judgeslodging.org.uk/  

Agorwyd Llety’r Barnwr fel amgueddfa ym 

1997 ac mae’n seiliedig ar fywyd yn y 1860au. 

Gall yr arteffactau gael eu cyffwrdd gan y 

cyhoedd ac mae’r amgueddfa yn cael ei 

goleuo gan ddefnyddio goleuadau’r cyfnod er 

mwyn creu profiad dilys. 

Eu mentoriaid oedd Tim Bryan (Canolfan 

Modur Treftadaeth) ac Anna Brennand a Paul 

Gossage (Ymddiriedolaeth Amgueddfa 

Ironbridge Gorge). 

Mae tîm Llety’r Barnwr yn wynebu toriadau 

cyllid Awdurdod Lleol a fydd yn cael effaith wael ar y tîm bach ac felly mae angen iddynt sicrhau incwm eu 

hunain ar frys. 

Gaby Rivers 

http://www.judgeslodging.org.uk/


 

 

GWELLA EICH CYDNERTHEDD: RHANNU PROFIADAU - GWEITHDY AR GYFER AMGUEDDFEYDD YNG NGHYMRU 

27th January 2015 

Roedd rhai o’r Gwersi Allweddol a ddysgwyd gan dîm Llety’r Barnwr yn ystod y broses mentora yn cynnwys: 

 Arallgyfeirio incwm  

Mae cynlluniau yn awr yn cael eu gweithredu er mwyn archwilio potensial bwcio grŵp a digwyddiadau 

corfforaethol yn yr amgueddfa 

Ystyried ail feddwl eu strwythur prisiau mynediad  

Cynllunio cynnydd mewn gweithrediadau manwerthu  

Llogi’r lleoliad ar gyfer digwyddiadau preifat a phriodasau yn eu hystafell fwyta crand  

• Marchnata 

Mae’r amgueddfa wedi’i lleoli yn yr ardal lled-wledig o Lanandras, Sir Faesyfed a thwy’r broses mentora 

dysgodd y tîm dactegau i helpu i ddenu ymwelwyr newydd o du allan i’r ardal. 

Mae cynlluniau hefyd ar y gweill i weithredu rhagor o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn er mwyn helpu i 

amlygu’r amgueddfa i’r gymuned leol. 

Gwyn Jones - Oriel Plas Glyn-y-Weddw 
 

http://www.oriel.org.uk/ 

Adeiladwyd Oriel Plas Glyn-y-Weddw ym 1857 fel cartref preifat ond mae hi wedi cael ei defnyddio fel oriel 

gelfyddydau cyhoeddus ers 1896. Ym 1997 ffurfiwyd ymddiriedolaeth elusennol gan Gyfeillion yr oriel gyda 

dros 1,200 o aelodau. 

Mae’r sefydliad wedi wynebu nifer o heriau trwy gydol ei bywyd, a degawd yn ôl, roedd cau’r oriel yn 

bosibilrwydd go iawn oherwydd toriadau cyllid a 

lleihad yn nifer yr ymwelwyr o ganlyniad i Glwy’r 

Troed a’r Genau a oedd yn effeithio ar yr 

ardaloedd gwledig agos.  

Yn 2005, gweithredwyd dull masnachol newydd ac 

yn 2008, prynwyd coedwig deuddeg erw yn ôl gan 

y sefydliad, tir a oedd yn wreiddiol yn rhan o’r 

ystad. Mae’r tir hwn yn awr yn cynnal teithiau 

cerdded, theatr awyr agored a maes parcio eco. 

Yn Rhagfyr 2013, llwyddodd Plas Glyn-y-Weddw i 

gael achrediad amgueddfa lawn. Mae’r sefydliad 

yn awr yn symud ymlaen o: “Weithredu er mwyn 

Goroesi i Weithredu Strategol,” meddai Gwyn 

Jones. 

Perdita Hunt (Oriel Watts) oedd eu mentor, a phrif 

bwnc y mentora oedd Codi Arian a Gwyn Jones 

http://www.oriel.org.uk/
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churadu amgueddfa. 

Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys estyniad sylweddol newydd i’r tŷ presennol er mwyn creu 

ardaloedd arddangos, ystafelloedd cyfarfod, orielau ychwanegol ac ardaloedd addysgu. 

Roedd rhai o’r Gwersi Allweddol a ddysgwyd gan dîm Oriel Plas Glyn-y-Weddw yn ystod y broses mentora 

yn cynnwys: 

• Llywodraethu 

Yng ngoleuni’r targedau ar gyfer cynyddu cronfeydd craidd a chynyddu cronfeydd cyfalaf, trafodwyd pa mor 

briodol oedd y bwrdd a’r set o sgiliau angenrheidiol. Mae angen rhywfaint o sylw ar hyn gan fod angen i’r 

Bwrdd chwarae rhan allweddol mewn cefnogi’r prif weithredwr gyda’r targedau a osodwyd ac mae angen ar 

gyfer is-bwyllgorau clir i ymgymryd â meysydd gwahanol o’r gwaith. Ers y cyfarfod mae aelod newydd wedi 

ymuno â’r Bwrdd a dylai cyflwyno gwaed newydd helpu i annog meddwl a syniadau newydd a oedd yn 

dechrau’r broses hon. 

• Gwaddol 

O ystyried yr angen blwyddyn ar flwyddyn i gwrdd â chronfeydd craidd, ym mhrofiad Ymddiriedolaeth Oriel 

Watts mae’n well i godi arian ar gyfer gwaddol fel rhan o godi arian y prosiect Cyfalaf. Mae hyn yn golygu 

bod pob rhodd yn gwneud cyfraniad at gost cynnal islaw’r llinell y datblygiad cyfalaf newydd. 

• Strategaeth Codi Arian 

Mae’r tîm yn awr yn edrych ar ddenu cymorth haelionus ychwanegol o’r gymuned leol a thramor a’r 

posibilrwydd o gyflwyno mwy o raglenni 

dysgu er mwyn ymgysylltu rhagor o gyllid.  

Roy Haley – Amgueddfa Llandudno 
 

http://www.llandudnomuseum.co.uk 

Cadeirydd Ymddiriedolwyr Amgueddfa 

Llandudno yw Roy Hayley, ac mae’r 

amgueddfa wedi’i staffio gan wirfoddolwyr. 

Cafodd yr amgueddfa hon ei mentora’n 

ffurfiol gan Emma Ayling (Amgueddfa 

Priest’s House Wimborne Dorset), David 

Tucker (Amgueddfa Lyme Regis) a Susan 

Eddisford (Amgueddfa Goffa Royal Albert, 

Exeter). 

Roeddent hefyd yn cael cymorth ychwanegol gan Mark Lewis (Amgueddfa Dinbych y Pysgod) a  Pauline 

Griffith (Amgueddfa Arberth). 

Roedd amcanion allweddol y tîm ar gyfer y rhaglen fentora yn eang iawn ac yn cynnwys: Llywodraethu’r 

Amgueddfeydd, Strwythur Gwirfoddolwyr, Grwpiau Cyfeillion, Cyllido ac Arian, Gweithredu Masnachol, 

Ffrydau Incwm Ychwanegol, a Phrofiad gydag ymgeisio ar gyfer HLP a Grantiau eraill.  

Roy Haley 
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“Rhoddodd y bobl roeddwn i’n cwrdd â nhw yn ystod y mentora gymaint o amser a manylder i mi” meddai 

Roy Haley. 

Roedd rhai o’r Gwersi Allweddol a ddysgwyd gan dîm Amgueddfa Llandudno yn ystod y broses mentora yn 

cynnwys: 

•     Arallgyfeirio Gweithgareddau 

Nid yw Llandudno yn derbyn unrhyw gymorth refeniw gan Gyngor Bwrdeisdref Conwy. Mae’r Cyngor yn 

darparu cymorth Swyddog Datblygu Amgueddfa Sir a grantiau ar gyfer prosiectau unigol. Grant blynyddol 

gan Cyngor y Dref. 

Mae’r tîm wedi archwilio i sut mae eu hamgueddfeydd mentora yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau codi 

arian i helpu i gynyddu incwm fel gwerthu llyfrau ail law, caffis, safleoedd manwerthu, llyfrgell ymchwil, 

gwerthu gwaith celf gan artistiaid lleol ac ymweliadau ysgolion am dâl. Rhoddwyd cyngor ar sut i gyflawni’r 

rhain gan y mentoriaid i gyd. 

 •    Strwythur Gwirfoddoli    

Darganfyddodd tîm Llandudno bod gan bob un o’r chwech o amgueddfeydd yr oeddent yn ymweld â nhw yn 

ystod y broses mentora sylfaen gryf a Grwpiau Cyfeillion, ac mae’r cipolwg a gafwyd o’r ymweliadau yn awr 

yn cael eu defnyddio yn Llandudno. 

Mae cyfranogiad gwirfoddolwyr yn Llandudno hefyd yn awr yn cael ei ddadansoddi er mwyn helpu i 

gryfhau’r sefydliad yn gyffredinol. 

Mae tîm Llandudno yn awr yn cydnabod ei fod yn hanfodol i gael Ymddiriedolwyr i helpu i ddiogelu dyfodol 

yr amgueddfa. 

•    Cynhyrchu Incwm 

Amcan allweddol i’r tîm oedd dysgu mwy am gyllido HLF a sut y gallent fod yn llwyddiannus wrth ymgeisio 

yn y dyfodol. Mae gan bob un o’r chwech amgueddfa yr oeddent yn ymweld â nhw brofiad gyda pharatoi a 

chynhyrchu cynigion cyllido. Roedd y wybodaeth a gafwyd drwy siarad ag amgueddfeydd eraill am y ffrwd 

gyllido penodol hwn yn helpu tîm Llandudno gyda rhan 1 eu cais a gyflwynwyd ganddynt ym mis Rhagfyr 

2014. 

Chris Wright - Parc Treftadaeth 

Dyffryn Maes Glas 
 

http://www.greenfieldvalley.com/w/ 

Sefydlwyd Parc Treftadaeth Dyffryn Maes 

Glas ym 1986, ac mae’n agor i’r cyhoedd o 

ganol mis Mawrth i fis Hydref bob blwyddyn. 

Mae’r amgueddfa yn cynnal casgliad gwych 

o gyfarpar ac adeiladau fferm, ac mae parc 

saethdeg erw hefyd sydd yn cynnwys 
Chris Wright 

http://www.greenfieldvalley.com/w/
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Henebion Rhestredig o’r Chwyldro Diwydiannol yn bennaf. 

Cafodd tîm Dyffryn Maes Glas eu mentora gan Andrew Lovett (Amgueddfa Black Country Living). 

Roedd yr heriau byr dymor a wynebwyd gan y tîm yn cynnwys: ysgrifennu Cynllun Busnes fel rhan o Gais 

Cyfnod 2 HLF, diogelu cefnogaeth gan eu Hawdurdod Lleol drwy danysgrifennu’r cais HLF ac i lenwi gwagle 

o £50,000 o ddiffyg mewn arian cyfatebol. 

Roedd rhai o’r Gwersi Allweddol a ddysgwyd gan dîm Dyffryn Maes Glas yn ystod y broses mentora yn 

cynnwys: 

• Llywodraethu 

Llywodraethu yw rhan hanfodol strwythur y sefydliad i gyd. 

“Fi yw tywysydd yr Ymddiriedolwyr. Dwi’n helpu i’w harwain i fyny’r mynydd ac yn ddiogel yn ôl i lawr y 

mynydd i ddiogelwch,” meddai Chris Wright. 

• Gwerthuso 

Mae’n hanfodol i werthuso ac ail-werthuso eich sefydliad, gwasanaethau a strwythur yn gyson.  

• Cynllunio ar gyfer y Dyfodol 

Nodi’r gwahaniaeth rhwng ‘Ble ydyn ni eisiau mynd?’ a ‘Ble sydd angen i ni fynd?’ 

Mae cynllunio trylwyr yn gofyn am amynedd a’r gallu i weld yr amcanion hir dymor. 

• Adnoddau 

I alluogi diwylliant o ddarganfod cyfleoedd, creu cyfleoedd rhwydweithio a defnyddio dulliau gweithredu a 

gynhyrchwyd gan bartneriaid fel AIM, CyMAL, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru a 

chydweithwyr eraill o fewn y sector. 

 

Sïon Sicr gan Fentoriaid 
Mae’r Mentoriaid ar gyfer y cynllun hwn wedi bod yn hael iawn gyda’u hamser, sgiliau a gwybodaeth ac 

maent wedi cynnig rhai o’u cyngor pwysicaf i helpu amgueddfeydd eraill. 

David Tucker (Amgueddfa Lyme Regis) 

Cyn dechrau prosiect mawr sicrhewch bod y strwythur cymorth yn iawn – hyd yn oed os ydy hyn yn golygu 

ail strwythuro anodd o staff – oherwydd heb y bobl iawn o’ch cwmpas, byddwch yn methu.   

Arian – peidiwch ag osgoi’r broblem a ‘bod mewn embaras a Saesneg i gyd (neu efallai Cymraeg...)’, 

wynebwch y problemau ariannol yn hytrach na bod yn benisel o’u herwydd 

Cyflogwch bobl sydd yn dweud wrthych beth sydd angen i chi wybod, nid beth ‘rydych chi eisiau clywed 

Gofalwch amdanoch chi eich hun – rhedwch / cerddwch / darllenwch / ewch allan ac ymlaciwch 
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Ewch at fentor – yn swyddogol neu yn answyddogol. Sicrhewch eu bod yn ddyn neu fenyw well na chi. (Yn 

fy achos i, fy Nghadeirydd gwych, Stephen Locke) 

 

Andrew Lovett (Amgueddfa Black Country Living) 

Byddwch yn barod i gymryd amser i ddeall y prosiect a / neu’r person sy’n cael ei fentora yn llawn, ac 

unrhyw ddylanwadau ‘cudd’. 

Gwnewch yn siwr bod pawb yn deall pethau’n glir. 

Mae pobl yn tueddu i ganolbwyntio ar godi cyfalaf; ond yn wir refeniw yw’r dasg anoddach. 

 

Sam Mullins (Amgueddfa Drafnidiaeth Llundain) 

Cadwch olwg ar yr amgueddfeydd ar y gorwel, siaradwch â phobl sydd yn gwneud gwaith diddorol, 

gofynwch am gyfeiriad i rai eraill.  

Defnyddiwch y wybodaeth rydych yn ei dysgu i ddatblygu gweledigaeth atyniadol ar gyfer dyfodol eich 

amgueddfa, trafodwch eich syniad gyda chydweithwyr ac ailadroddwch hyn drosodd a throsodd i 

rhanddeiliaid. 

 

Tim Bryan (Canolfan Modur Treftadaeth) 

Pwysleiswich ba mor unigryw ydych i’ch helpu i fod yn fwy deniadol i bartneriaid corfforaethol, cyllidwyr a 

chwsmeriaid. 

Sicrhewch bod gennych y lluniau cywir ar gyfer y digwyddiad cywir. 

Defnyddiwch eich gwefan a pheidiwch ag ofni dweud beth sydd yn wych am eich sefydliad!  

 

Adrian Green (Amgueddfa Salisbury) 

Coleddwch eich Bwrdd ac edrychwch am bobl sydd â chysylltiadau da i’ch cefnogi. 

Adeiladwch berthnasau oherwydd bydd y bobl sydd yn eich caru yn eich cefnogi. Yn ddiweddar, codwyd 

£100k gan ein haelodau yn unig i ddathlu 150 blynedd o’r amgueddfa.  

Ystyriwch ddefnyddio rhoi etifeddiaeth a chydnabyddwch y rhain yn eang. Mae Amgueddfa Salisbury yn 

flaenorol wedi cyhoeddi llyfrau, adnewyddu ein iard mynediad a chreu mainc er cof y bobl sydd wedi gadael 

etifeddiaethau sylweddol. 

 

Sue Eddisford (Amgueddfa Goffa Royal Albert)  

Sicrhewch bod gennych bolisi etifeddiaeth fel bod pobl yn deall sut ydych yn gwario rhoddion etifeddiaeth.  
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Peidiwch â dychmygu bod pawb yn gwybod ac yn deall eich amgueddfa: edrychwch bob maser ar eich 

deunyddiau marchnata o bersbectif ymwelwyr. 

Mae’r amgueddfeydd sydd yn llwyddo yn edrych tuag allan. Peidiwch ag ofni i wneud pethau nad ydych yn 

teimlo’n gyfforddus gyda nhw!  

 

Cyfieithu gan Atalnod: atalnod@gmail.com 

 

mailto:atalnod@gmail.com

