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Cyflwyniad 

 

Mae etifeddiaeth ddiwylliannol a’r amgylchedd hanesyddol yn ffurfio rhan 

annatod o gyfansoddiad economi Cymru. Amcangyfrif CyMAL yw bod cyfanswm 

o 160 sefydliad yn dal casgliadau i’w harddangos yn gyhoeddus yng Nghymru, 

gan gynnwys amgueddfeydd annibynnol, amgueddfeydd awdurdodau lleol ac 

amgueddfeydd prifysgol, ymhlith eraill.1 Yn y cyfamser, mae ecosystem fwy o 

fusnesau preifat, sefydliadau arian cyhoeddus, timau sector cyhoeddus a 

gweithwyr ar eu liwt eu hunain yn ymwneud â chynnal a chadw’r amgylchedd 

hanesyddol yn barhaol. Tra bo’n anodd amcangyfrif cyfanswm y gweithwyr yn y 

maes hwn, mae ymchwil flaenorol gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn 

awgrymu fod o leiaf 2,000 o weithwyr yn rhan hon yr economi. Y tebygolrwydd 

yw bod y ffigur hwn yn llawer uwch, wrth ymgorffori’r holl weithwyr sydd yn yr 

arolwg hwn.2 

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi amlinelliad o faterion allweddol sgiliau, hyfforddiant 

a datblygu’r gweithlu sy’n wynebu’r sector etifeddiaeth ddiwylliannol a’r 

amgylchedd hanesyddol ehangach yng Nghymru. Mae’n tynnu ar yr astudiaeth 

sylweddol gyntaf a edrychodd ar draws sbectrwm y sefydliadau etifeddiaeth 

ddiwylliannol a’r amgylchedd hanesyddol i gyd, gan ddefnyddio methodoleg sy’n 

cyfrif am amrywiol feysydd gwahanol y sector, o weithwyr ar eu liwt eu hunain 

ac unigolion trwodd i sefydliadau a busnesau mawr. 

Daeth yn amlwg yn ystod yr astudiaeth nad yw’r sector etifeddiaeth 

ddiwylliannol yn sector homogenaidd, ond yn llawer o feysydd gwaith 

cydgysylltiol a chyfunol, sy’n dorri ar draws meysydd fel y diwydiant adeiladu, y 

diwydiannau creadigol a gwasanaethau ymwelwyr yn y DU. I’r perwyl hwnnw, 

mae’n drawiadol ei bod yn ymddangos bod nifer o faterion craidd sy’n dal yn 

gyson ar draws y sector cyfan, ynghyd â’r rhai sy’n effeithio ar is-sectorau mwy 

penodol. 

Methodoleg 

 

Defnyddiodd yr adroddiad hwn fethodoleg gymysg, trwy waith meintiol ac 

ansoddol i’r sector etifeddiaeth ddiwylliannol. Prif linyn y gwaith oedd arolwg ffôn 

helaeth o sefydliadau, timau ac unigolion sy’n gweithio yn y sector. Cynhaliwyd 

1010 o gyfweliadau yn y DU gyfan (sydd i’w gweld yn Nhabl 1). Cwmpasodd yr 

ymchwil hefyd amrywiaeth o gyfweliadau treiddgar gyda sefydliadau ar draws 

sbectrwm cyfan etifeddiaeth ddiwylliannol, gan gynnwys holi detholiad o 

sefydliadau yng Nghymru.3 

                                                           
1
 CyMAL, Strategaeth Amgueddfeydd Cymru 2010-2015 (2010). 

2
 Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, Effaith ac Ôl Troed 2012/13 (2012). 

3
 Mae trafodaeth lawnach o’r fethodoleg i’w chael oddi wrth Sgiliau Creadigol a Diwylliannol a TBR. 



 
 

Pennod 1: Dadansoddiad o atebwyr yng Nghymru 

 

Mae’r tabl canlynol yn rhoi dadansoddiad o atebwyr yr arolwg o’r DU gyfan ac o 
Gymru. Drwy’r holl sampl, mae cynrychiolaeth arbennig o gryf o sefydliadau 

etifeddiaeth ddiwylliannol yng Nghymru, gydag amgueddfeydd yn ffurfio 23% o’r 
sampl llawn. Ni chynrychiolwyd nifer o feysydd o gwbl yng Nghymru, oherwydd 
diffyg manylion cysylltu â’r cyrff hyn; yn arbennig, nid yw Syrfewyr Siartredig 

gydag arbenigedd Cadwraeth a Pheirianwyr Cadwraeth yn cael eu cynrychioli yn 
y darlun cyflawn o Gymru.  
 

Tabl 1: Dadansoddiad o atebwyr yr arolwg yn ôl is-sector 

Prif faes gweithgaredd Nifer atebwyr 

y DU 

% atebwyr 

y DU   

Nifer atebwyr 

Cymru 

% atebwyr 

Cymru 

Archeoleg 75 7% 9 11% 

Syrfewyr Siartredig Cadwraeth 25 2% -   

Penseiri Cadwraeth 67 7% 2 2% 

Peirianwyr Cadwraeth 9 1% -   

Cadwraeth: Celfyddyd ac Arteffactau 75 7% 5 6% 

Orielau 119 12% 11 13% 

Safleoedd Hanesyddol 107 11% 7 8% 

Penseiri Tirweddu 74 7% 4 5% 

Amgueddfeydd 140 14% 19 23% 

Cynllunwyr trefi: awdurdodau lleol A 
Swyddogion Cadwraeth 

50 5% 2 2% 

Cynllunwyr trefi: timau arbenigol mewn 
busnesau cynllunio trefol 

57 6% 4 5% 

Swyddogion Cadwraeth 89 9% 5 6% 

Llyfrgelloedd ac archifdai 112 11% 15 18% 

Haneswyr pensaernïol / adeiladau 11 1% 1 1% 

 

 

Mae’r graff isod yn tynnu sylw at feintiau’r busnesau a samplwyd yn yr arolwg. 

Yn gyson ag astudiaethau blaenorol o’r sector, mae mwyafrif y sefydliadau ar 
ben lleiaf y sbectrwm. Gall hyn fod yn arbennig oherwydd bod llai o 
amgueddfeydd mawr a sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol wedi cael eu 

samplu er mwyn cael golwg fanylach ar sefydliadau llai a gweithwyr ar eu liwt eu 
hunain sy’n gweithredu yn y sector. 
 



 
 

Ffigur 1: Dadansoddiad o sefydliadau yn ôl nifer y cyflogedig 

 

 
 Yng Nghymru, roedd 79% o sefydliadau (gan gynnwys gweithwyr ar eu 

liwt eu hunain) a samplwyd yn yr ymchwil yn cyflogi 10 o bobl neu lai yn 
eu sefydliadau. Nid yw hyn yn syndod, o dderbyn rhychwant yr is-
sectorau a gwmpaswyd yn y meysydd hyn a diffyg gobaith o dwf ymhlith 

amrywiol feysydd yn y sector. Mewn ymchwil flaenorol Effaith ac Ôl Troed 
Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, roedd 76% o’r sector etifeddiaeth 

ddiwylliannol yng Nghymru’n cyflogi llai na 10 aelod o staff.4 
 

 Mae’r sefyllfa yng Nghymru’n debyg yn fras i’r darlun yn y DU gyfan, gyda 

nifer y busnesau’n lleihau wrth gyrraedd sefydliadau sy’n cyflogi dros 100 
o bobl. Y sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol mawrion yw’r cyrff hyn yn 

debygol o fod, ac maent yn fwy tebygol o glystyru mewn canolfannau 
trefol mawr (fel amgueddfeydd mawr). 

 
 

Yng Nghymru ar hyn o bryd, mae gan 55% o fusnesau neu sefydliadau bobl yn 

gweithio’n ddi-dâl iddynt. 42% yw’r ffigur hwn yn y DU gyfan. Mae’r graff isod 

yn dangos dosbarthiad nifer y bobl ddi-dâl sydd gan sefydliadau. 

                                                           
4
 Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, Effaith ac Ôl Troed 2012/13 (2012). 
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Ffigur 2: Nifer y staff di-dâl yng nghyflogaeth sefydliadau etifeddiaeth 
ddiwylliannol  

 

 Mae’n drawiadol bod gan 13% mwy o sefydliadau Cymreig staff di-dâl na’r 

DU gyfan. Gall hyn ddangos bod rheoli staff di-dâl, a’u datblygu a’u 

goruchwylio, yn faes allweddol ar gyfer datblygu sgiliau yng Nghymru, 

mwy felly nag yng ngweddill y DU. 

 

 Mae nifer mwyaf y sefydliadau’n defnyddio un aelod di-dâl o’r staff ar y 

tro, sef 13%. Fodd bynnag, mae 32% ychwanegol yn mynd ymhellach, ac 

yn defnyddio rhwng 2 a 24 aelod di-dâl o’r staff. Eto, mae gan hyn 

oblygiadau eithaf trawiadol o ran rheoli’r unigolion hyn.   

Pennod 2: Newydd-ddyfodiaid i’r Sector Etifeddiaeth Ddiwylliannol 
 

Mae’r adran hon yn edrych yn fanwl ar weithwyr sy’n newydd i’r sector 

etifeddiaeth ddiwylliannol. Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i bobl sy’n dod yn 
syth o addysg, ond i holl newydd-ddyfodiaid ar amrywiaeth o haenau a 

chyfnodau gyrfa. Mae’r tabl isod yn dangos bod 66% o sefydliadau neu dimau 
Cymreig wedi llwyddo i ddenu staff newydd (yn ystod y tair blynedd diwethaf). 
Mae hyn yn union yr un fath â’r DU gyfan, gan awgrymu mai ychydig o 

wahaniaeth sydd yn hinsawdd bresennol sefydliadau rhwng Cymru a’r DU. 
 
 

Tabl 2: Arferion denu sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol yn ystod y 
tair blynedd diwethaf 

Denu staff 
 

Nifer y DU % y DU  Nifer Cymru % Cymru  

 680 100% 70 100% 

Wedi llwyddo i ddenu staff newydd 
(cyflogedig neu ddi-dâl) 

450 66% 46 66% 

Wedi ceisio denu staff newydd 
(cyflogedig neu ddi-dâl), ond heb 
gael hyd i’r ymgeisydd iawn 

66 10% 6 9% 

Heb chwilio am, na denu, unrhyw 
staff newydd (cyflogedig neu ddi-dâl 

214 31% 23 33% 

Ddim yn gwybod 6 1% -   
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 Mae’n drawiadol bod cyn lleied o sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol ar 
hyn o bryd yn dioddef prinder sgiliau. Hynny yw, maent wedi ceisio denu 

staff newydd ond heb gael hyd i’r bobl gywir i lenwi’r swyddogaethau 
hynny. Mae hyn yn berthnasol i ddim ond 9% o’r sector yng Nghymru a 

10% o’r sector etifeddiaeth ddiwylliannol yn y DU gyfan. Efallai bod hyn 
yn dangos diffyg rhagolwg yn y sector, o dderbyn yr ystadegau (sy’n cael 
eu dangos yn ffigur 16) ynghylch dyfodol y gweithlu a cholli sgiliau 

oherwydd ymddeol. 
 

 Nid oedd 33% o sefydliadau yng Nghymru naill ai wedi chwilio am nac 
wedi cyflogi unrhyw staff newydd yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae 
hyn yn debyg i’r DU gyfan. 

 
Edrychodd yr astudiaeth ar y mathau o swyddogaethau y cyflogwyd iddynt yn y 

sector, o’r 66% o sefydliadau / timau oedd wedi llwyddo i ddenu staff. Dengys y 
tabl isod y swyddogaethau hynny: 
 
 

Ffigur 3: Swyddogaethau y denodd sefydliadau etifeddiaeth 
ddiwylliannol staff iddynt yn ystod y tair blynedd diwethaf 

 
 

 Yng Nghymru, a’r DU gyfan, i swyddogaethau arbenigol yn y sector 
etifeddiaeth ddiwylliannol y denwyd mwyafrif y staff. Roedd rhyw 39% o’r 
rhai oedd wedi denu staff wedi gwneud hynny i’r swyddogaethau hyn. Ni 
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ddylai hyn beri syndod, o dderbyn natur arbenigol y sector, a 
lluosogrwydd busnesau bach a nodwyd eisoes yn yr adroddiad.5  

 
 Denwyd yn drwm i swyddogaethau gwasanaethu ymwelwyr, a 

swyddogaethau gweinyddol ac ategol hefyd, gyda 33% a 28% o 
sefydliadau, yn ôl eu trefn, yn denu i’r meysydd hyn yng Nghymru. I ryw 
raddau mae trosiant uchel i’w ddisgwyl yn y swyddogaethau gwasanaethu 

ymwelwyr, oherwydd bod y rhain yn gallu bod yn gontractau byrdymor 
neu dros dro, yn hytrach na swyddogaethau sy’n arwain at ddatblygu 

gyrfa yn y sector etifeddiaeth ddiwylliannol. 
 

 Mae’r sector yn denu’n gyson i swyddogaethau rheoli. Cyflogwyd rheolwyr 

yn yr haenau canol neu uwch gan 24% o’r sefydliadau Cymreig oedd yn 
denu staff. Serch hynny, o dderbyn cyfansoddiad llawer o’r sefydliadau 
hyn, mae’n debygol iawn y bydd disgwyl i’r unigolion a gyflogwyd fod â 

sgiliau arbenigol mewn maes gwaith penodol, a dal swyddogaeth reoli.  
 

O’r 9% o’r sefydliadau nad oedd yn gallu cael hyd i ymgeiswyr addas i lenwi 

swyddi gwag yng Nghymru, dywedodd y mwyafrif mai swyddogaethau arbenigol 
oedd y broblem fwyaf. Dengys y graff isod y swyddogaethau nad yw sefydliadau 
wedi gallu penodi iddynt: 
 

Ffigur 4: Meysydd gwaith y cafodd sefydliadau etifeddiaeth 
ddiwylliannol anhawster penodi iddynt 

 
 

 Swyddogaethau arbenigol yw’r anoddaf i ddenu iddynt, er y gall yr 
anghysondeb yma rhwng ystadegau Cymru a’r DU gael ei achosi’n fwy 
gan samplau bychan yn hytrach na gwahaniaeth gwirioneddol yn 

anghenion Cymru o’i gymharu â’r DU. Serch hynny, o dderbyn bod 
sefydliadau’n fwyaf tebygol o ddenu i swyddogaethau arbenigol, nid yw’n 

syndod bod hyn hefyd yn peri anhawster ar brydiau. 
 

                                                           
5
 Ym mhrif adroddiad TBR mae manylion mwy trylwyr am y swyddogaethau arbenigol y denodd busnesau yn y 

DU staff iddynt. 
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 Mae maint y samplau’n rhy fach yma i ffurfio barn benodol ynghylch 
swyddogaethau arbenigol yng Nghymru, ond dywedodd atebwyr eu bod 

wedi cael trafferth llenwi swyddogaethau cadwraethwr, archeolegydd a 
syrfewyr siartredig (gydag arbenigedd cadwraeth) yng Nghymru. Bu’r 

rhain hefyd yn anodd eu llenwi yn y DU gyfan ond roedd swyddogaethau 
archifydd a churadur hefyd yn anodd eu llenwi yn y DU. 

 

Dengys y graff isod pa swyddogaethau yn y sector (gan gynnwys 

swyddogaethau arbenigol os cawsant eu crybwyll) oedd y mwyaf anodd denu 
iddynt. 
 

Ffigur 5: Swyddogaethau etifeddiaeth ddiwylliannol oedd y mwyaf 
anodd i sefydliadau ddenu staff iddynt 

 
 Gwelwyd swyddogaethau gweinyddol ac ategol fel y mwyaf anodd denu 

iddynt, sef 25% o’r atebwyr yng Nghymru, ychydig yn uwch nag yn y DU. 

 
 Roedd swyddogaethau rheoli’n anodd eu llenwi hefyd, gydag 20% o 

atebwyr yn honni bod y rhain yn anodd yng Nghymru, yr un gyfradd â’r 

DU gyfan. 
 

Pennod 3: Bylchau sgiliau yn y sector etifeddiaeth ddiwylliannol 

 
Mae Pennod 2 yn canolbwyntio ar sgiliau gweithlu presennol etifeddiaeth 

ddiwylliannol. Mae’n edrych ar y bylchau yn eu sgiliau, gwybodaeth a 
nodweddion, ac mae’n trafod effaith hyn ar y sefydliadau a busnesau ehangach 
sy’n eu cynnal. Ar hyn o bryd mae bylchau sgiliau yn y gweithlu’n llawer mwy 

amlwg na phrinder sgiliau, neu ddiffyg ymgeiswyr addas am swyddogaethau yn 
y sector, ac mae’r adran hon yn dadansoddi hyn. 

 
Mae bylchau sgiliau yn y gweithlu’n fater arwyddocaol yn y sector etifeddiaeth 
ddiwylliannol. Yng Nghymru, teimlai 49% o’r atebwyr a holwyd bod bylchau 

sgiliau naill ai yn eu tîm neu yn y sefydliad. Roedd hyn yn uwch na’r DU, lle nad 
oedd dim ond 42% yn teimlo bod diffyg sgiliau yn eu gweithlu presennol. 
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Dengys y tabl isod y swyddogaethau lle’r oedd y sgiliau hyn yn ddiffygiol yn 
bennaf: 
 

Tabl 3: Swyddogaethau lle nodwyd bylchau sgiliau yn y gweithlu 

Maes lle mae sgiliau'n brin yn y gweithlu Nifer yn y 
DU 

% y DU Nifer yng 
Nghymru 

% 
Cymru  

Swyddogaethau arbenigol sy’n gofyn addysg a hyfforddiant 
penodol 

141 44% 16 50% 

Swyddogaethau rheoli, fel rheolwyr canol ac uwch 66 21% 11 34% 

Swyddogaethau gweinyddol ac ategol, fel cymorth TG a staff 
clercio 

77 24% 11 34% 

Swyddogaethau marchnata, cysylltiadau cyhoeddus 81 26% 9 28% 

Swyddogaethau datblygu busnes a chodi arian 46 15% 7 22% 

Swyddogaethau addysg, fel cyflwyno a chynllunio rhaglenni 
addysg 

36 11% 4 13% 

Staff cyfleusterau, fel diogelwch cyffredinol a glanhau 12 4% 2 6% 

Gwasanaethu ymwelwyr, fel derbyniadau a thywyswyr 21 7% 2 6% 

Ddim yn gwybod 11 3% 1 3% 

Swyddogaethau cyfrifyddu neu ariannol 9 3% 1 3% 

Dim ateb perthnasol 15 5% 1 3% 

Swyddogaethau gwerthu neu adwerthu 8 3% -   

Swyddogaethau cysylltiedig â chaffi neu fwyd 6 2% -   

Gwirfoddolwyr, interniaid neu brofiad gwaith – 
swyddogaeth amhenodol 

6 2% -   

Swyddogaethau cynllunio busnes 10 3% -   

 

 Fel sydd i’w weld uchod, mae sgiliau arbenigol yn arbennig ddiffygiol yn y 
gweithlu presennol. Gallai hyn fod oherwydd bod sgiliau arbenigol yn 
newid ac yn datblygu a bod swyddogaethau arbenigol yn addasu dros 

gyfnod, fel bod unigolion yn gorfod diweddaru eu galluoedd yn gyson. 
 

 Mae swyddogaethau rheoli hefyd yn faes sy’n peri pryder i fwy o’r 
gweithlu yng Nghymru na’r DU gyfan. Mae bylchau sgiliau i’w disgwyl yn y 
maes hwn, o dderbyn bod y sector yn tueddu i droi gweithwyr arbenigol 

yn rheolwyr yng nghanol eu gyrfâu. 
 

 Mae swyddogaethau gweinyddol hefyd yn peri problem o hyd, gyda 34% o 

sefydliadau Cymreig yn dweud bod diffyg sgiliau a galluoedd penodol yn y 
swyddogaethau hyn. 

 

 Mae swyddogaethau marchnata a chysylltiadau cyhoeddus a 
swyddogaethau datblygu busnes a chodi arian i gyd yn fylchau sylweddol 
yn y gweithlu, er nad ydynt yn brinderau sgiliau penodol ar hyn o bryd 

ymhlith y rhai a gyflogwyd. Gallai hyn awgrymu bod y casgliadau sgiliau 
hyn gan staff drwy’r sefydliadau cyfan mewn gwirionedd, yn hytrach na 

bod angen denu unigolion penodol ar eu cyfer. 
 



 
 

Mae’n amlwg mai blaenoriaeth sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol yw 
swyddogaethau arbenigol eto ac mae’r graff isod yn amlinellu’r swyddogaethau 

arbenigol lle mae diffyg sgiliau ymhlith gweithlu Cymru ar hyn o bryd: 
 

Ffigur 6: Swyddogaethau arbenigol lle mae bylchau sgiliau ar hyn o bryd 

 

 Mae’n ymddangos mai gwarchodwyr a swyddogion cadwraeth yw’r 

swyddogaethau lle mae’r bylchau sgiliau mwyaf dybryd yng Nghymru, ac 
yna gynghorwyr adeiladau hanesyddol neu gadwraeth a swyddogaethau 
TG neu gymorth technegol. 

 
 Mae’r darlun yn Lloegr ychydig yn wahanol, lle mae’n ymddangos bod 

bylchau sgiliau ymhlith curaduron ac archeolegwyr yn y gweithlu. 
 
Mae’r graff isod yn dangos pam fod sefydliadau’n credu bod diffyg y sgiliau sy’n 

cael eu nodi, naill ai’n gyffredinol neu’n arbenigol. 
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Ffigur 7: Rhesymau fod bylchau sgiliau gan unigolion mewn sefydliadau 
etifeddiaeth ddiwylliannol 

 
 

 Y mater mwyaf arwyddocaol i sefydliadau Cymreig yw nad oes cyllideb 
ddigonol ar gyfer hyfforddiant, gyda 24% o gwmnïau’n dweud mai dyma’r 

rheswm bod ganddynt fylchau sgiliau. Caiff hyn ei archwilio’n fanylach ym 
Mhennod 3. 

 
 Mwy perthnasol i ddatblygiad cymwysterau a hyfforddiant, honnai 15% o’r 

atebwyr Cymreig nad oedd digon o hyfforddiant ar gael. Gwelwyd prinder 

amser ar gyfer hyfforddiant hefyd fel problem allweddol i’r rhai sy’n cael 
anawsterau yn y gweithlu. Roedd un ardal yn wahanol i’r DU gyfan, lle 

gwelwyd diffyg profiad gyda’r waith fel achos pennaf materion sgiliau yn y 
gweithlu, mewn cymhariaeth â Chymru. 

 
 

Mae’r graff isod yn tynnu sylw at effaith y bylchau sgiliau hyn ar sefydliadau: 
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Ffigur 8: Effaith bylchau sgiliau ar sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol 

 

 Mae sefydliadau’n dueddol o fynd islaw eu gallu os ydynt yn dioddef 

bylchau sgiliau. Mae 34% o fusnesau yng Nghymru’n dioddef hyn os oes 

ganddynt fylchau sgiliau yn y gweithlu. 

 

 Mae 27% o sefydliadau Cymreig yn honni bod bylchau sgiliau’n tarfu ar lif 

gwaith, sy’n gallu arwain at ganlyniadau eraill i’r sefydliadau hynny. 

 

 Mae 20% yn honni mai canlyniad bylchau sgiliau yw cynnydd yn llwyth 

gwaith pobl eraill, gyda 17% arall yn honni bod mwy o waith yn cael ei 

anfon allan i sefydliadau eraill.  

Pennod 4: Hyfforddiant a datblygiad staff 
 

Mae’r bennod hon yn edrych yn y cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad sy’n cael 
eu cynnig gan sefydliadau yn y sector etifeddiaeth ddiwylliannol yng Nghymru, i 
weld a yw’r rhain yn lliniaru rhai o’r materion cysylltiedig â bylchau sgiliau a 

drafodwyd ym Mhennod 2. Dim ond 14% o sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol 
yng Nghymru sydd heb fod yn cynnig dim hyfforddiant o gwbl, fel y gwelir yn y 

graff isod, sydd hefyd yn dangos y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig i staff di-dâl yn 
y sector. 
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Ffigur 9: Cyfleoedd hyfforddi sy’n cael eu cynnig i staff taledig a di-dâl 
mewn sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol 

 
 

 Hyfforddiant wrth waith yw’r ffurf fwyaf cyffredin ar rannu gwybodaeth yn 

y sector, sy’n cael ei dderbyn gan 55% o staff sefydliadau etifeddiaeth 
ddiwylliannol yng Nghymru. Dyma fel arfer y ffurf rwyddaf ar hyfforddiant 
i’w ystyried, ac nid yw’n gofyn llawer o strwythur neu drefniadaeth o 

angenrheidrwydd. 
 

 Caiff cyrsiau byr neu ran-amser nad ydynt yn arwain at achredu ffurfiol eu 
defnyddio hefyd gan draean y sefydliadau yng Nghymru, sydd ychydig yn 
uwch na chyfartaledd y DU. 

 

 Caiff hyfforddiant a mentora gan gydweithiwr profiadol, a fyddai’n gofyn 
mwy o baratoi a strwythur na hyfforddiant wrth waith, ei ddefnyddio’n 

eang hefyd, gyda 25% o sefydliadau’n defnyddio’r math hwn o 
hyfforddiant i wella sgiliau eu staff. 

 

 Mae cyrsiau byr neu ran-amser gyda chymhwyster ynghlwm wrthynt, sy’n 
ddrutach a llai cyffredin na’r ffurfiau uchod ar hyfforddiant yn ôl pob 
tebyg, yn chwarae rhan yn y sector etifeddiaeth ddiwylliannol yng 
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Nghymru. Bydd bron chwarter y sefydliadau’n defnyddio’r rhain ar gyfer 
datblygu a hyfforddi staff yng Nghymru. 

 

 Roedd yr un cyfleoedd hyfforddiant ar gael i 59% o staff di-dâl yn 
sefydliadau neu dimau treftadaeth ddiwylliannol Cymru â’r rhai oedd yn 

cael eu cynnig i staff cyflogedig. Mae’r gyfradd ychydig yn uwch yn y DU 
gyfan, lle’r oedd 61% o sefydliadau’n cynnig yr un cyfleoedd hyfforddiant i 

staff di-dâl.  
 
 

Mae’r graff isod yn edrych ar gyllidebau hyfforddiant sefydliadau yng Nghymru 
a’r DU. Yn Arolwg Sgiliau Cyflogwyr UKCES, dim ond 29% o fusnesau sydd â 

chyllideb hyfforddiant, sy’n debyg yn fras i’r sector etifeddiaeth ddiwylliannol, lle 
nad oes gan 55% gyllideb hyfforddiant yng Nghymru, gydag 19% heb fod yn 

gwybod a oes ganddynt gyllideb o’r fath neu beidio.6 
 

Ffigur 10: Maint cyllidebau hyfforddiant sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol 

 

 Mae cyllideb hyfforddiant gan 26% o fusnesau yng Nghymru, gyda 10% 
o’r atebwyr yn dal cyllideb hyfforddiant dan £1000 y sefydliad. 

 
 Nid yw’r ymchwil yn dangos y gyllideb hyfforddiant y pen ac, felly, mae’n 

anodd gwybod a yw’r gyllideb hyfforddiant ar draws y sbectrwm yr un fath 
i bob diben i unigolion, neu ond yn wahanol oherwydd maint y sefydliad. 

 

Fel sydd i’w weld yn y graff isod, mae cyllidebau hyfforddiant wedi aros yn 

gymharol sefydlog yn ystod y tair blynedd diwethaf, sy’n cynrychioli’r cyfnod o 
2009 hyd heddiw. Yn wir, mae’r darlun yn ymddangos yn fwy sefydlog yng 

Nghymru na’r DU gyfan. 
 

                                                           
6
 UKCES, Arolwg Sgiliau Cyflogwyr (2011). 
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Ffigur 11: Newid yng nghyllidebau hyfforddiant yn ystod y tair blynedd 
diwethaf 

 

 Ni ostyngodd cyllidebau hyfforddiant yng Nghymru mor gyflym â’r rhai yn 
y DU, lle’r oedd 27% o sefydliadau’n honni eu bod wedi gweld gostyngiad, 

mewn cymhariaeth â 9% yng Nghymru. 
 

 Fodd bynnag, roedd cyllidebau hyfforddiant yng Nghymru hefyd yn llai 
tebygol o gynyddu, gyda dim ond 5% o’r cyllidebau’n cynyddu, mewn 
cymhariaeth ag 16% o sefydliadau yn y DU wedi gweld cynnydd mewn 

cyllidebau hyfforddiant. 
 

Pennod 5: Newid busnes a chynllunio at y dyfodol ym myd 

etifeddiaeth ddiwylliannol 

 

Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar nifer o feysydd sy’n debygol o newid yn y 

sector etifeddiaeth ddiwylliannol yn ystod y pum mlynedd nesaf, er mwyn edrych 

ar beth o’r paratoi sy’n digwydd yn y sector ar hyn o bryd i ddarparu ar gyfer 

newidiadau all ddigwydd i gyllid ac agweddau yn y blynyddoedd a ddaw. 

Yn y DU, roedd 39% o holl sefydliadau a busnesau etifeddiaeth ddiwylliannol yn 

derbyn rhyw fath o arian cyhoeddus. Roedd y ffigur hwn yn uwch yng Nghymru, 

lle’r oedd 51% o sefydliadau’n derbyn arian cyhoeddus. Dengys y tabl isod pa 

mor arwyddocaol y gwelai pob sefydliad hyn: 
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Ffigur 12: Arwyddocâd arian cyhoeddus i sefydliadau etifeddiaeth 
ddiwylliannol 

 

 Roedd arian cyhoeddus yn cael ei ystyried bron yr un mor bwysig yng 

Nghymru ag yn y DU gyfan. Teimlai 83% o atebwyr yng Nghymru fod 

arian cyhoeddus naill ai’n arwyddocaol neu’n arwyddocaol iawn i’w 

sefydliad. 

Roedd yn bwysig gweld trwy’r arolwg a oedd patrymau busnes yn newid yn y 

sector, o dderbyn effaith y dirwasgiad a’r hinsawdd economaidd sydd ohoni. Yn y 

DU gyfan a Chymru fel ei gilydd, teimlwyd bod newidiadau mewn arian 

cyhoeddus eisoes wedi arwain at newid yn sut mae busnesau’n gweithredu 

mewn llawer achos. Yng Nghymru dywedodd 42% fod eu patrwm busnes eisoes 

wedi newid oherwydd hyn, gyda 31% arall yn honni y byddai’n newid yn y 

dyfodol. Dim ond 22% oedd yn teimlo na fyddai newidiadau mewn arian 

cyhoeddus yn effeithio ar batrymau busnes yn y dyfodol. Mewn cymhariaeth, 

teimlai 61% o sefydliadau yn y DU eu bod eisoes wedi newid, honnai 16% y 

byddai’n newid yn y dyfodol a dim ond 16% oedd yn teimlo na fyddai patrwm 

busnes eu sefydliadau’n newid. 

Felly, mae’n ymddangos bod sefydliadau Cymru’n dioddef tua’r un faint o 

amhariad â’r DU gyfan, ond nad ydynt wedi ymateb mor gyflym o ran rhoi sylw 

eisoes i’r newidiadau yn eu patrymau busnes. 

O ofyn a oedd sefydliadau’n teimlo bod ganddynt y sgiliau gofynnol i drin y 

newid mewn patrymau busnes a ragwelwyd (naill ai heddiw neu yn y dyfodol), 

teimlai 50% o sefydliadau naill ai bod y sgiliau ganddynt eisoes, neu eu bod 

ganddynt i raddau helaeth. Roedd hyn bron yr un fath â sampl y DU gyfan. Fodd 

bynnag, roedd cyfran uwch o sefydliadau Cymreig yn teimlo bod ganddynt y 

sgiliau eisoes i raddau, o gymharu â’r DU gyfan (46% mewn cymhariaeth â 

32%). 

(C51) Roedd y sgiliau newydd sydd eu hangen ar sefydliadau a nododd nad oedd 

ganddynt yr holl alluoedd i drin newid patrwm busnes yn y dyfodol yn amrywiol 

yng Nghymru. Teimlai sefydliadau bod arnynt angen sgiliau rheoli newid (40%), 
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sgiliau cynllunio strategol (25%) a sgiliau cynllunio ariannol (20%). Mae hwn yn 

debyg i’r DU gyfan yn fras. Gwelwyd hyfforddi mewnol a denu staff newydd fel y 

prif ddulliau o ddatrys y materion hyn yng Nghymru. 

Sgiliau busnes a menter  

Mae’r graff canlynol yn tynnu sylw at y sgiliau busnes a menter fydd yn dod yn 

fwyfwy pwysig yn ystod y pum mlynedd nesaf: 

Ffigur 13: Sgiliau busnes a menter fydd yn dod yn fwyfwy pwysig yn 

ystod y pum mlynedd nesaf 

 

 Gydag atebwyr Cymreig, mae’n amlwg bod nifer o wahanol feysydd o 

bwysigrwydd tebyg o ran sgiliau busnes a menter y dyfodol. Ystyriwyd y 

byddai’r gallu i nodi ffynonellau cyllid newydd a gwahanol, arallgyfeirio 

ffrydiau incwm a chynllunio’r gyllideb i gyd yn cynyddu mewn 

pwysigrwydd yn ystod y pum mlynedd nesaf. 

 

 Dim ond 8% o atebwyr oedd yn teimlo na fyddai sgiliau mewn amrywiol 

feysydd cysylltiedig â busnes a mentergarwch yn dod yn fwyfwy pwysig 

yn ystod y pum mlynedd nesaf. 

Mae’r graff canlynol yn edrych ar sut mae sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol 

yn credu y byddant yn gallu cael y sgiliau busnes a menter i reoli newid yn y 

dyfodol: 
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Ffigur 14: Sut fydd sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol yn cael sgiliau 
busnes a menter 

 

 Yng Nghymru, mae 31% yn credu bod modd cael y sgiliau hyn trwy 

hyfforddiant mewnol anffurfiol ar gyfer y staff. Yn ogystal â hyn, mae 28% 

yn credu mai hyfforddiant allanol nad yw’n arwain at gymhwyster fydd y 

dull o liniaru’r bylchau sgiliau hyn all godi. 

  

 Caiff denu staff newydd i reoli’r newid hwn ei ystyried yn fwy ymarferol yn 

y DU nag yng Nghymru. Yn y DU mae 20% o atebwyr yn credu y bydd 

arnynt angen staff newydd i gau’r bylchau hyn, mewn cymhariaeth â 13% 

yng Nghymru. 

 

 O ofyn yn gyffredinol pa sgiliau fydd galw amdanynt yn y dyfodol, fel arfer 

atebwyd yn unol â sut maent yn gweld bylchau a phrinderau sgiliau 

presennol yn y sector, fel y manylwyd yn y penodau blaenorol: 

Ffigur 15: Mathau o sgiliau y gall fod galw amdanynt yn y dyfodol 
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 Efallai oherwydd maint sefydliadau, a’r amrywiol swyddogaethau 

gwahanol y bydd pobl yn gorfod bod ynddynt mewn sefydliad, roedd 

sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol yng Nghymru’n fwyaf tebygol o 

awgrymu mai cydbwyso sgiliau arbenigol y sector a sgiliau busnes y 

byddai’r galw mwyaf amdano yn y dyfodol. 

 

 Fodd bynnag, ni fydd y flaenoriaeth ar sgiliau a gwybodaeth arbenigol yn 

gadael y sector. Mae 55% o atebwyr yng Nghymru’n credu y bydd sgiliau 

penodol iawn cysylltiedig â meysydd arbenigol gwaith unigolion a thimau 

yn aros yn bwysig. 

Coll sgiliau yn y dyfodol 

Mae cyfran fawr o sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol yn credu y bydd 

sgiliau’n cael eu colli yn y dyfodol, oherwydd ymddeoliad eu gweithlu. Yng 

Nghymru, mae 52% o atebwyr yn credu mai dyma sut y bydd, heb lenwi lle’r 

sgiliau hyn yn y gweithlu. Nid yw’r teimlad ond fymryn yn fwy gobeithiol yn y DU 

gyfan, lle mae 49% o fusnesau’n credu mai dyma sut y bydd. Serch hynny, mae 

amseriad y newid hwn yn wahanol i amrywiaeth o atebwyr fel y gwelir yn y graff 

isod: 

Ffigur 16: Barn sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol ar a fydd sgiliau’n 

cael eu colli heb lenwi eu lle dros gyfnod 

 

 Mae atebwyr yng Nghymru’n awgrymu bod rhywfaint o frys ynghylch faint 

o sgiliau sy’n cael eu colli o’r sector heb lenwi eu lle. Mae 35% yn credu y 

bydd sgiliau’n cael eu colli o fewn y ddwy flynedd nesaf, tra bo 21% arall 

yn credu y bydd hyn yn digwydd o fewn y 2-5 mlynedd nesaf. 

 

 Roedd atebwyr yng Nghymru’n fwy tebygol o beidio gwybod pryd fyddai’r 

golled hon o sgiliau’n digwydd, gyda chwarter yr atebwyr nodi hynny. 
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Casgliadau 
 

Mae’r ymchwil hon wedi rhoi cynnig ar waith uchelgeisiol o dynnu ynghyd 

ehangder y sector etifeddiaeth ddiwylliannol a’r amgylchedd hanesyddol i un 

adroddiad, gan ddod i gasgliadau ar draws sbectrwm cyfan y sector, o 

amgueddfeydd ac archifdai i gynllunwyr trefi gyda chyfrifoldeb dros warchod y 

dirwedd dreftadaeth. Yr hyn sy’n amlwg drwy’r gwaith yw bod y meysydd hyn yn 

wahanol iawn, ond yn bodoli mewn ecosystem lle mae pethau cyffredin ar draws 

y dirwedd ac, yn arwyddocaol, o ran materion hyfforddiant a datblygu sgiliau. 

Yn gyffredinol, nid oedd atebwyr yng Nghymru’n nodweddiadol yn cysylltu eu 

hunain â ‘sector etifeddiaeth ddiwylliannol’ ehangach, gan ymochri mwy gyda’u 

galwedigaethau neu is-sectorau unigol. Roedd yr eithriad i hyn yn y DU yng 

Ngogledd Iwerddon, lle mae nifer o alwedigaethau etifeddiaeth ddiwylliannol yn 

cydweithio dan gyfrifoldeb Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon. 

Ystyriwyd bod gweithio ar y cyd fel hyn yn hybu rhannu sgiliau’n well ar draws y 

sector ac yn rhoi llais cryfach i’r sector etifeddiaeth ddiwylliannol a 

chydnabyddiaeth o’i gyfraniad at yr economi. 

Nodwyd y sector etifeddiaeth ddiwylliannol i gyd fel un sy’n symud yn araf o ran 

denu staff newydd. Yn gyffredinol, nid yw newidiadau yn y sefydliadau a’r timau 

hyn yn digwydd gyda llawer o symudiad llafur neu drosiant staff. Mae hyn yn 

cael ei ddwysáu gan y ffaith bod newidiadau cyllideb sylweddol yn ystod yr 

ychydig flynyddoedd aeth heibio wedi effeithio ar y sefydliadau hyn, o ganlyniad 

i’r sefyllfa economaidd sydd ohoni. Dangosodd hyn ei hun fel pryder ar draws y 

sector ynghylch diffyg cyfleoedd i bobl ifanc, yn enwedig oherwydd pryder y gall 

y gweithlu tra medrus presennol ddechrau gadael swyddogaethau oherwydd 

ymddeoliad. Mae hyn yn fwyaf enbyd ym myd cadwraeth, lle mae prinder sgiliau 

eisoes mewn galwedigaethau fel haneswyr pensaernïol, peirianwyr cadwraeth, 

penseiri tirwedd a gwarchodwyr celfyddyd ac arteffactau. 

Ar waethaf yr heriau hyn ar ochr y galw, mae cyflenwad newydd-ddyfodiaid i’r 

sector yn aros yn gryf, er mai mater arall yw a ganddynt gymwysterau i’r safon 

gywir. Erbyn hyn mae disgwyliadau sefydliadau wedi codi, fel bod disgwyl i 

unigolion ddod i’r sector gyda sgiliau arbenigol yn eu cylch penodol, ynghyd â 

chasgliad sgiliau rheolaethol, busnes ac eraill i ychwanegu gwerth at y gweithlu.  

Mae’r graddau y mae gwirfoddoli’n helpu neu’n rhwystro datblygu’r sector 

etifeddiaeth ddiwylliannol ehangach yn amhendant hefyd, o ran mynediad i’r 

gweithlu. Tra bo swyddogaethau gwirfoddoli’n hanfodol i lawer o’r is-sectorau 

(yn enwedig amgueddfeydd a sefydliadau etifeddiaeth ddiwylliannol) ac yn 

cynorthwyo pobl ennill profiad, gallant hefyd atal y sector rhag cael gafael ar y 

gronfa amrywiol o ddoniau a allai fod ar gael iddo. Gall hefyd weithredu i leihau 

nifer y swyddi cyflogedig sydd ar gael yn y sector. 



 
 

Heb ystyried materion denu staff i’r sector, mae sefydliadau a thimau 

etifeddiaeth ddiwylliannol yn cytuno i bob diben bod patrymau busnes yn eu 

meysydd yn newid, gyda sefydliadau’n cydnabod y byddant yn gorfod dod yn 

fwyfwy masnachol wrth i arian cyhoeddus gael ei gwtogi. Nodwyd sgiliau 

allweddol i hwyluso hyn, gan gynnwys rheoli newid, cynllunio strategol, cynllunio 

ariannol a chodi arian. Ymhlith y gofynion sgiliau busnes allweddol mae cynllunio 

cyllidebau, nodi ffynonellau cyllid newydd a gwahanol, cynllunio a rheoli 

cynaliadwyedd a thwf, arallgyfeirio ffrydiau incwm presennol a marchnata a 

hysbysebu. 

Mae cyfuno anawsterau denu, bylchau sgiliau a’r heriau wrth roi sylw i’r bylchau 

sgiliau hyn (gan gynnwys cyllidebau hyfforddiant isel, diffyg cyfleoedd lefel 

mynediad, diffyg cyfleoedd hyfforddi canfyddedig / cymhwyster i ddilyn 

cyfleoedd hyfforddiant) yn golygu bod cyfran uchel o atebwyr yn ystyried y bydd 

sgiliau’n cael eu colli yn y 5 mlynedd nesaf heb gael pobl yn lle’r rhai sy’n 

ymddeol. Dyma fater sydd wedi meddiannu’r sector ers amser maith, ac fe’i 

codwyd eisoes mewn adroddiadau fel y Glasbrint Etifeddiaeth Ddiwylliannol. 

Fodd bynnag, gyda gostyngiadau mewn cyllid cyhoeddus, mae’n ymddangos y 

gallai hyn fod yn cyrraedd cyfnod argyfyngus i sbectrwm cyfan y sector.7 Felly, 

rhaid i gynllunio ar gyfer olyniaeth sicrhau adnewyddu sgiliau penodol mewn 

sefydliadau, er mwyn sicrhau bywiogrwydd ac amrywiaeth yr hyn all y sector ei 

wneud yn y dyfodol. 

Pryder terfynol a fynegodd nifer o’r sefydliadau statudol a chyrff aelodaeth ar 

hyd a lled Cymru a’r DU gyfan, oedd effaith lleoleiddio gwasanaethau a 

refferenda sydd ar ddod ar gyllid etifeddiaeth ddiwylliannol a datblygu sgiliau. 

Byddai’r newidiadau hyn yn peri safon is o ddatblygu sgiliau wrth i sefydliadau 

ganolbwyntio ar oroesi a thrwy leoleiddio, heb gydweithio i rannu anghenion 

sgiliau. Mae angen gweithredu’n unedig er mwyn sicrhau nad yw datblygu sgiliau 

a chynllunio hirdymor ar gyfer olyniaeth yn cael eu gwthio i’r cefndir, yn wyneb y 

cwtogiadau cyllid all fod yn lleol. 

 

                                                           
7
 Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, Glasbrint Etifeddiaeth Ddiwylliannol (2008). 


