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Cod Moeseg
ar gyfer
Amgueddfeydd

Mae amgueddfeydd yn sefydliadau sy’n
cyflwyno casgliadau ar gyfer y cyhoedd er
mwyn cadw a throsglwyddo gwybodaeth,
diwylliant a hanes ar gyfer cenedlaethau’r
gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Mae
hyn yn golygu bod gan amgueddfeydd
gyfrifoldebau pwysig o ran ennyn
ymddiriedaeth eu cynulleidfaoedd,
cymunedau lleol, cyfranwyr, cymunedau
ffynhonnell, sefydliadau partner,
noddwyr a chyllidwyr.

Rhaid i amgueddfeydd wneud
penderfyniadau cwbl foesegol
ym mhob agwedd o’u gwaith er
mwyn sicrhau ymddiriedaeth
o’r fath.

Mae’r Cod hwn yn cynorthwyo
amgueddfeydd, y rhai sy’n
gweithio ynddyn nhw a chyda
nhw, a’u cyrff llywodraethu, i
gydnabod a datrys materion a
gwrthdaro moesegol. Mae’n
gosod y prif egwyddorion
moesegol a’r camau perthynol
y dylai amgueddfeydd eu
cymryd i sicrhau eu bod yn
gweithredu mewn modd
moesegol.

Cyflwyniad

Mae ystyriaeth foesegol yn
rhan hanfodol o waith dyddiol
amgueddfa. Ni all y Cod hwn
gynnwys yr holl atebion i’r
materion moesegol y mae
amgueddfeydd yn eu
hwynebu. Bydd rhai camau all
arwain at dorri’r Cod yn haws
eu hadnabod nag eraill. Fodd
bynnag, ym mhob achos, dylai
ymarferwyr fynd trwy broses
o ystyried, rhesymu ac
ymgynghori gofalus, yn
ogystal â mynnu arweiniad
manwl pellach ar arferion
allweddol amgueddfeydd a
baratowyd gan Gymdeithas yr
Amgueddfeydd a chyrff eraill.
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Mae pob amgueddfa’n
rhwym i gyfreithiau
cenedlaethol a
chonfensiynau rhyngwladol
sy’n berthnasol i
amgueddfeydd (gweler y
Canllawiau am fanylion).
Mae’r Cod yn cefnogi’r
fframwaith cyfreithiol
hwn ac yn gosod safonau
ar gyfer pob agwedd ar
waith amgueddfa.

Mae’r Cod yn berthnasol i gyrff
llywodraethu, y rhai sy’n
gweithio i amgueddfeydd gyda
neu heb dâl, ymgynghorwyr,
rhai sy’n gweithio ar eu liwt eu
hunain, a’r rhai sy’n gweithio i,
neu’n rheoli sefydliadau sy’n
cefnogi, cynghori neu’n
darparu gwasanaethau i
amgueddfeydd, gan gynnwys
Cymdeithas yr Amgueddfeydd.
Gall y rhai sy’n gweithio mewn
sectorau cysylltiedig ddewis
mabwysiadu’r Cod hwn hefyd.
Dylent gadw at ysbryd, yn
ogystal â llythyren, y Cod.

Dylai amgueddfeydd fynd
ati’n fwriadol i hyrwyddo
ymddygiad moesegol.
Dylent gyflwyno’r holl staff,
gwirfoddolwyr a chyrff
llywodraethu i’r Cod er mwyn
integreiddio’i egwyddorion i’w
gwaith bob dydd. Bydd rhai
amgueddfeydd hefyd am
sefydlu’u cyrff mewnol eu
hunain i sicrhau rhywfaint o
arolygiaeth foesegol, a gallant
gyfeirio at y Cod hwn wrth
wneud penderfyniadau.

Mae Cymdeithas yr
Amgueddfeydd yn disgwyl i’w
holl aelodau sefydliadol, unigol
a chorfforaethol i gadw at, a
hyrwyddo’r Cod Ymddygiad
ar gyfer Amgueddfeydd. Ar
gyfer Aelodaeth Gysylltiol o
Gymdeithas yr Amgueddfeydd,
rhaid i aelodau ddangos eu bod
yn ymwybodol o’r Cod a sut y
dylid ei ddefnyddio.

Ar gyfer Cymrodoriaeth
Cymdeithas yr Amgueddfeydd,
rhaid i aelodau ddangos eu bod
yn hyrwyddo defnydd
ehangach o’r Cod o fewn
amgueddfeydd.

Rhoi’r Cod ar Waith

5

Mae amgueddfeydd
a’r rhai sy’n gweithio
ynddyn nhw a chyda
nhw’n cytuno i gadw at
yr egwyddorion canlynol
yn eu holl waith:

Y Cod
Moeseg

Ymgysylltu a gweithio
er budd y cyhoedd
Dylai amgueddfeydd a’r rhai sy’n
gweithio ynddyn nhw a chyda nhw
wneud y canlynol:
• ymgysylltu a gweithio
mewn partneriaeth â
chynulleidfaoedd
presennol ac ymestyn
allan i gynulleidfaoedd
newydd ac amrywiol
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• t rin pawb yn gyfartal,
gyda gonestrwydd a
pharch
• darparu a chynhyrchu
gwybodaeth gywir ar
gyfer, a chyda’r cyhoedd
• c efnogi rhyddid barn a
thrafodaeth
•d
 efnyddio casgliadau er
budd y cyhoedd – ar
gyfer dysgu,
ysbrydoliaeth a
mwynhad

Stiwardiaeth
casgliadau

Gonestrwydd unigol
a sefydliadol

Dylai amgueddfeydd a’r rhai sy’n
gweithio ynddyn nhw a chyda nhw
wneud y canlynol:

Dylai amgueddfeydd a’r rhai sy’n
gweithio ynddyn nhw a chyda nhw
wneud y canlynol:

• cynnal a datblygu
casgliadau ar gyfer
cenedlaethau’r
presennol a’r dyfodol
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• caffael, gwarchod,
• gweithredu er budd y
• adeiladu perthynas
arddangos a benthyg
cyhoedd yn eu holl waith agored sy’n dangos
casgliadau mewn ffordd
parch tuag at
• cynnal y lefelau uchaf o
agored a chymwys er
sefydliadau partner,
onestrwydd sefydliadol
mwyn lledaenu
cyrff llywodraethu,
ac ymddygiad personol
gwybodaeth ac ennyn
staff a gwirfoddolwyr,
bob amser
diddordeb y cyhoedd
i sicrhau bod y cyhoedd
yn ymddiried yng
• trin casgliadau
ngwaith yr amgueddfa
amgueddfeydd fel
asedau diwylliannol,
gwyddonol neu
hanesyddol, nid
asedau ariannol
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Ymgysylltu
a gweithio
er budd y
cyhoedd

Dylai amgueddfeydd a’r rhai sy’n
gweithio ynddyn nhw a chyda
nhw wneud y canlynol:

• ymgysylltu a gweithio • darparu a chynhyrchu
mewn partneriaeth â
gwybodaeth gywir ar
chynulleidfaoedd
gyfer, a chyda’r
presennol ac ymestyn
cyhoedd
allan i gynulleidfaoedd • cefnogi rhyddid barn a
newydd ac amrywiol
thrafodaeth
• trin pawb yn gyfartal, • defnyddio casgliadau
gyda gonestrwydd a
er budd y cyhoedd – ar
pharch
gyfer dysgu,
ysbrydoliaeth a
mwynhad
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Dylai pawb
sy’n gweithio
mewn, a chydag
amgueddfeydd
wneud y
canlynol:

1.1
Sicrhau bod y cyhoedd yn
ddiwahân yn cael mynediad a
chyfle i ymgysylltu’n ystyrlon
ag amgueddfeydd, casgliadau,
a gwybodaeth am gasgliadau
1.2
Sicrhau cywirdeb golygyddol
wrth raglennu a dehongli.
Ymwrthod ag unrhyw
ymdrechion gan grwpiau
buddiant i ddylanwadu ar y
dehongliad neu’r cynnwys,
boed yn fenthycwyr,
gyfranwyr neu gyllidwyr.

Rhoi’r egwyddor
ar waith

1.3
Cefnogi rhyddid barn a rhyddid
mynegiant. Parchu hawl pob
un i fynegi barn wahanol o
fewn yr amgueddfa, ond bai
bod gwneud hynny’n
anghyfreithlon, neu’n mynd yn
groes i bwrpas yr amgueddfa
fel gofod cyhoeddus
cynhwysol.

1.4
Sicrhau bod yr wybodaeth a’r
ymchwil a gyflwynir neu a
gynhyrchir gan yr
amgueddfa’n gywir. Cymryd
camau i leihau neu unioni
unrhyw ogwydd neu ragfarn
yn yr ymchwil a wnaed gan yr
amgueddfa.
1.5
Cydnabod yn gyhoeddus bod yr
amgueddfa’n cael budd o bob
un sy’n helpu i lunio, pennu
ystyr, neu sicrhau presenoldeb
y casgliadau a geir yn yr
amgueddfa.

1.6
Gweithio mewn partneriaeth â
chymunedau, cynulleidfaoedd,
darpar gynulleidfaoedd a
chefnogwyr yr amgueddfa
1.7
Sicrhau bod pawb yn cael y
cyfle i gymryd rhan ystyrlon
yng ngwaith yr amgueddfa.
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2

Stiwardiaeth
casgliadau

Dylai amgueddfeydd a’r rhai sy’n
gweithio ynddyn nhw a chyda
nhw wneud y canlynol:

• cynnal a datblygu
casgliadau ar gyfer
cenedlaethau’r
presennol a’r dyfodol
• caffael, gwarchod,
arddangos a benthyg
casgliadau mewn
ffordd agored a
chymwys er mwyn
lledaenu gwybodaeth
ac ennyn diddordeb y
cyhoedd

• trin casgliadau
amgueddfeydd fel
asedau diwylliannol,
gwyddonol neu
hanesyddol, nid
asedau ariannol
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Dylai pawb sy’n
gweithio mewn,
a chydag
amgueddfeydd
wneud y
canlynol:

2.1
Cadw casgliadau fel cyswllt
diriaethol rhwng y gorffennol,
presennol a’r dyfodol.
Cydbwyso rôl yr amgueddfa o
ran diogelu eitemau er budd
cynulleidfaoedd y dyfodol â’i
hymrwymiad i sicrhau bod
cynulleidfaoedd presennol
yn cael mynediad atynt.

2.3
Peidio â derbyn neu gaffael
eitem oni bai bod yr
amgueddfa’n gallu darparu
gofal digonol a hirdymor ar ei
chyfer, a sicrhau bod y cyhoedd
yn cael mynediad ati heb
gyfaddawdu o ran safonau
gofal, a mynediad at gasgliadau
presennol.

2.2
Casglu yn ôl polisïau manwl,
cyhoeddedig a adolygir yn
gyson, sy’n nodi’n glir beth,
sut a pham mae’r amgueddfa’n
casglu.

2.4
Cynnal ymarfer diwydrwydd
dyladwy i wirio perchnogaeth
unrhyw eitem cyn ei phrynu
neu’i benthyca, a sicrhau bod
gan y daliwr presennol hawl
cyfreithiol i drosglwyddo neu
fenthyca’r eitem. Dilyn yr un
meini prawf llym ar gyfer
rhoddion a chymynroddion.

Rhoi’r egwyddor
ar waith

2.5
Gwrthod prynu, benthyg neu
dderbyn unrhyw eitem os
amheuir ei bod wedi’i chymryd
ar gam yn ystod adeg o
wrthdaro, neu wedi’i dwyn,

mewnforio neu’i masnachu’n
anghyfreithlon, oni bai bod
caniatâd penodol i wneud
hynny yn sgil cytundebau
a wnaed, neu os bydd yr
amgueddfa’n cydweithredu
gydag ymdrechion i sefydlu
pwy yw perchennog/
perchnogion cyfreithlon
yr eitem.
2.6
Trafod disgwyliadau a
chadarnhau’n ysgrifenedig
yr union delerau ar gyfer
trosglwyddo hawl. Bod yn
sensitif gyda chyfranwyr
wrth dderbyn neu wrthod
rhoddion a chymynroddion.
2.7
Delio mewn ffordd sensitif a
phrydlon gyda cheisiadau am
ddychwelyd eitem, o fewn y
Deyrnas Unedig ac o dramor.

2.8
Cydnabod bod gwaredu cyfrifol
yn cymryd lle fel rhan o Bolisi
Datblygu Casgliadau hirdymor
yr amgueddfa, a bod y broses
yn dechrau gydag adolygiad
curadurol. Sicrhau bod unrhyw
waredu’n cael ei wneud mewn
ffordd agored a chlir, yn unol â
gweithdrefnau diamwys a
dderbynnir yn gyffredinol.
2.9
Cydnabod yr egwyddor na
ddylid fel arfer ystyried
casgliadau fel asedau ariannol,
a bod perygl y gall gwaredu
eitemau er budd ariannol
effeithio ar hyder y cyhoedd
mewn amgueddfeydd. Dylid
gwrthod cael gwared ag eitem
am resymau ariannol yn bennaf,
oni bai bod hynny’n debygol o
gynyddu’r budd cyhoeddus a
geir o weddill y casgliad dros yr
hirdymor. Bydd hyn yn cynnwys
dangos prawf o’r canlynol:

• bod yr eitem dan ystyriaeth y
tu hwnt i gasgliad craidd yr
amgueddfa fel y’i diffinnir yn
y Polisi Datblygu Casgliadau;
• bod ymgynghori helaeth â
chyrff y sector a’r cyhoedd
wedi’i gynnal a’i ystyried;
• nad yw’n digwydd i
gynhyrchu refeniw tymor byr
• mai dim ond pan ddaw hi i’r
pen y bydd yn digwydd, ar ôl
archwilio pob ffynhonnell
ariannol arall yn drwyadl
2.10
Gwrthod morgeisio casgliadau
neu eu cynnig fel sicrwydd ar
gyfer benthyciad. Gofalu nad
yw sicrwydd ariannol yr
amgueddfa’n dibynnu ar werth
ariannol a roir ar eitemau yn ei
chasgliadau. Gwrthsefyll
temtasiwn i roi gwerth
masnachol ar y casgliadau oni
bai bod rheswm cryf dros
wneud hynny, ac at ddibenion
rheoli’r casgliadau’n unig.
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3

Gonestrwydd
unigol a
sefydliadol

Dylai amgueddfeydd a’r rhai sy’n
gweithio ynddyn nhw a chyda
nhw wneud y canlynol:

• gweithredu er budd y
cyhoedd yn eu holl
waith

• adeiladu perthynas
agored sy’n dangos
parch tuag at
sefydliadau partner,
• cynnal y lefelau uchaf
cyrff llywodraethu,
o onestrwydd
staff a gwirfoddolwyr,
sefydliadol ac
i sicrhau bod y cyhoedd
ymddygiad personol
yn ymddiried yng
bob amser
ngwaith yr amgueddfa
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Dylai pawb sy’n
gweithio mewn,
a chydag
amgueddfeydd
wneud y
canlynol:

3.1
Osgoi unrhyw weithgaredd
preifat neu ddiddordeb personol
all wrthdaro neu gael ei weld fel
un sy’n gwrthdaro â
buddiannau’r cyhoedd. Dylent
ystyried effaith
gweithgareddau o fewn eu
bywyd preifat ar enw da’r
amgueddfa ac amgueddfeydd
yn gyffredinol.
3.2
Osgoi ymddygiad y gellid ei
ddehongli fel cymryd
perchnogaeth bersonol o
gasgliadau.

Rhoi’r egwyddor
ar waith

3.3
Osgoi unrhyw weithgaredd
preifat y gellid ei ddehongli fel
masnachu neu ddelio mewn
eiddo diwylliannol, oni bai eu
bod wedi’u hawdurdodi i
wneud hynny gan y corff
llywodraethu.
3.4
Gwrthod gosod gwerth ar
eitemau sy’n berchen i’r
cyhoedd.
3.5
Gwneud hi’n glir wrth
gyfathrebu’n bersonol neu ar
ran sefydliad arall nad yw’r
farn a fynegir o
angenrheidrwydd yn
cynrychioli un yr amgueddfa
maent yn gweithio ynddi.

Yn ogystal, dylai
amgueddfeydd a chyrff
llywodraethu wneud y
canlynol:
3.6
Ystyried yn ofalus unrhyw
gynigion o gymorth ariannol
oddi wrth sefydliadau
masnachol a ffynonellau eraill o
fewn y Deyrnas Unedig ac yn
rhyngwladol, a gofyn cymorth
gan sefydliadau y mae eu
gwerthoedd moesegol yn
gyson â rhai’r amgueddfa.
Cynnal ymarfer diwydrwydd
dyladwy er mwyn deall
safonau moesegol partneriaid
masnachol, i ennyn
ymddiriedaeth y cyhoedd a
sicrhau gonestrwydd yn holl
waith yr amgueddfa.

3.7
Cadw at bolisi teg, cyson ac
agored ar gyfer holl weithlu’r
amgueddfa, gan gynnwys y
rhai sy’n gwneud swyddi di-dâl.
3.8
Bod yn sensitif i effaith yr
amgueddfa a’i hymwelwyr ar
amgylcheddau naturiol a dynol.
Gwneud y defnydd gorau o
adnoddau, gwneud defnydd
cyfrifol o ynni a defnyddiau, a
lleihau gwastraff.
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gyfer pob amgueddfa o fewn y
Deyrnas Unedig, a chytunwyd
arni’n dilyn ymgynghoriad
deunaw mis yn ystod 2014-15.
Mae Cymdeithas yr
Mae Cymdeithas yr
Bu’r broses o ddatblygu’r Cod yn
Amgueddfeydd yn elusen
Amgueddfeydd wedi
un gydweithredol, gan
gofrestredig. Mae’n sefydliad
gweithredu fel ceidwad
gynnwys cynrychiolwyr ar
aelodaeth anllywodraethol a
moesegol amgueddfeydd y
draws y sector amgueddfeydd,
ariannir yn annibynnol, sy’n
Deyrnas Unedig ers cyflwyno’r cyllidwyr, grwpiau buddiant,
gwarchod buddiannau a
Codau Ymarfer ac Ymddygiad
aelodau o’r cyhoedd a
darparu gwasanaethau ar
cyntaf yn 1977. Cafodd y rhain rhanddeiliaid eraill. Mae’r
gyfer amgueddfeydd a’r rhai
eu diweddaru yn 1987, 1991,
ddogfen hon yn cynrychioli
sy’n gweithio iddyn nhw, ac yn 2002 a 2007. Mae’r fersiwn
consensws cyffredinol y sector
eu llywodraethu.
ddiweddaraf hon o’r Cod
ar y safonau moesegol y dylid
Moeseg ar gyfer
eu disgwyl gan amgueddfeydd
Amgueddfeydd yn amlinellu’r a’r rhai sy’n gweithio ynddyn
egwyddorion moesegol ar
nhw a chyda nhw.

Cymdeithas yr
Amgueddfeydd

Datblygu’r Cod
Moeseg

Gwybodaeth
ychwanegol

See www.museums
association.org/ethics
for further guidance
and case studies.

achosion, pan honnir bod
amgueddfa neu weithiwr
mewn amgueddfa wedi
Mae Pwyllgor Moeseg
ymddwyn yn anfoesegol, bydd
Cymdeithas yr Amgueddfeydd
y Pwyllgor Moeseg yn
yn cynnwys nifer o
ymchwilio i’r mater er mwyn ei
arbenigwyr annibynnol o’r
ystyried a rhoi barn. Gall y
sector amgueddfeydd ac
Pwyllgor hefyd roi gwybod am
arbenigwyr eraill. Ei rôl yw:
achos o dorri’r Cod i
gyfarwyddwr Cymdeithas yr
• Datblygu, monitro a sicrhau
Amgueddfeydd, a all yn ei dro
egwyddorion ac ymddygiad
hysbysu Bwrdd a Phwyllgor
moesegol cadarn o fewn y
Disgyblu’r Gymdeithas er mwyn
sector amgueddfeydd.
cynnal ymchwiliad pellach a
• Rhoi cyngor ac arweiniad ar
gosod sancsiynau o bosib.
faterion moesegol i’r sector
amgueddfeydd, gan gynnwys
Y Cod Moeseg
bwrdd a staff Cymdeithas yr
Amgueddfeydd.
a’r gyfraith

Rôl y Pwyllgor Moeseg

• Argymell gwelliannau i’r Cod
Moeseg ar gyfer y bwrdd pan
fernir bod angen
Gall achosion honedig o dorri’r
Cod gael eu hystyried gan y
Pwyllgor Moeseg. Mewn rhai

Mae’r Cod Moeseg ar gyfer
Amgueddfeydd yn diffinio
safonau sy’n aml yn uwch na’r
rhai sy’n ofynnol yn ôl y
gyfraith. Fodd bynnag, ni all y
Cod oresgyn ymrwymiadau

cyfreithiol a hawliau’r rhai sy’n
gweithio mewn, neu ar gyfer
amgueddfeydd, gan gynnwys
y rhai sy’n deillio o unrhyw
gytundeb sy’n bodoli gyda
chyflogwr neu gleient.
Rhaid i’r Cod Moeseg ar gyfer
Amgueddfeydd fod yn eilradd i
bwerau ac ymrwymiadau
cyfreithiol y cyrff llywodraethu
sy’n gyfrifol am amgueddfeydd,
a phwerau ac ymrwymiadau
cyfreithiol aelodau unigol cyrff
o’r fath. Fodd bynnag, mae
Cymdeithas yr Amgueddfeydd
o’r farn bod darpariaethau’r
Cod hwn er budd gorau’r
cyhoedd, ac felly mae’n cymell
holl gyrff llywodraethu
amgueddfeydd (a, lle bo’n
briodol, cyrff ategol, neu gyrff a
is-gontractir neu a ddirprwyir
megis pwyllgorau gwaith,
contractwyr neu gyrff rheoli),
i’w fabwysiadu’n ffurfiol.
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Mae Cymdeithas yr
Amgueddfeydd yn cefnogi
gwaith sefydliadau arbenigol
yn y Deyrnas Unedig y mae
eu haelodau’n ymwneud â
gwaith amgueddfa, all
Mae’r safonau moesegol a
ddatblygwyd yn y ddogfen hon gynhyrchu’u codau moeseg
yn ategu’r cynllun Achredu ar a’u canllawiau moesegol eu
hunain. Gall y Gymdeithas
gyfer amgueddfeydd o fewn
helpu i groesgyfeirio i’r codau
y Deyrnas Unedig ar lefel
sefydliadol. Caiff yr achrediad a’r canllawiau hyn, gan
gyfeirio unrhyw ymholwyr
ei weinyddu gan Gyngor
at ffynonellau priodol o
Celfyddydau Lloegr mewn
gyngor arbenigol.
partneriaeth â Llywodraeth
Cymru, Cyngor Amgueddfeydd
Mae’r Cod Moeseg ar gyfer
yr Alban (Museum Galleries
Amgueddfeydd yn cyd-fynd
Scotland) a Chyngor
â’r Cod Moeseg ar gyfer
Amgueddfeydd Gogledd
Amgueddfeydd yn fyd-eang
Iwerddon. Ewch i Achrediad
a gynhyrchwyd gan ICOM
i gael mwy o wybodaeth.
(International Council of
Museums). Mae Cymdeithas
yr Amgueddfeydd yn cefnogi
gwaith ICOM.

Y Cod Moeseg a
safonau gwirfoddol
eraill

Geirfa
Mynediad
fel arfer yn nhermau nodi rhwystrau
sy’n atal cyfranogiad, a datblygu
strategaethau i gael gwared arnyn
nhw. Gall rhwystrau gymryd sawl
ffurf, a gallant fod yn gorfforol,
synhwyraidd, deallusol, agweddol,
cymdeithasol, diwylliannol neu
ariannol.

Cynulleidfa
unigolion a grwpiau sy’n defnyddio
adnoddau neu gyfleusterau’r
amgueddfa.

Casgliad
corff o ddeunydd diwylliannol a
threftadol. Gall casgliadau fod yn
gorfforol, yn anniriaethol neu’n
ddigidol.

Polisi Datblygu Casgliadau
dogfen bolisi fewnol sy’n siapio
casgliadau amgueddfa drwy osod
canllawiau caffael a gwaredu, sy’n
cyd-fynd â datganiad o bwrpas yr
amgueddfa.

Cymuned
grŵp o unigolion sy’n rhannu’r un
nodwedd, set o gredoau, neu
agweddau arbennig.

Delio
caffael ar hap gyda’r bwriad o
ail-werthu i wneud elw.

Corff Llywodraethu
y prif gorff o unigolion sy’n gyfrifol
yn y bôn am y polisïau a’r
penderfyniadau sy’n effeithio ar
reolaeth yr amgueddfa. Gall yr hawl
gyfreithiol i asedau’r amgueddfa
berthyn i’r corff hwn.

Eitem
gwrthrych neu ddeunydd corfforol,
anniriaethol neu ddigidol sy’n cael ei
gadw mewn amgueddfa

Cymuned tarddiad
grŵp sy’n galw’u hunain yn
gymuned ac a fydd fel arfer yn
byw o fewn yr un ardal, yn rhannu
credoau diwylliannol, ysbrydol a
chrefyddol, a’r un iaith; neu’n rhannu
rhai o’r agweddau hyn; sy’n cael ei
gydnabod fel tarddiad diwylliannol
eitemau a gedwir yng nghasgliad yr
amgueddfa.

Sefydliad partner

sefydliad y mae’r amgueddfa wedi
adeiladu perthynas ffurfiol ag ef
Diwydrwydd Dyladwy
mewn perthynas â gweithgareddau
sicrhau bod pob cam rhesymol wedi’i neu gyllid yr amgueddfa.
gymryd i sefydlu ffeithiau achos cyn
penderfynu sut i weithredu, yn
arbennig o ran nodi ffynhonnell a
hanes eitem a gynigir i’w chaffael,
neu’i defnyddio cyn ei chaffael, neu i
Images courtesy of: Big Pit Amgueddfa
ddeall cefndir llawn noddwr,
Lofaol Cymru – Big Pit National Coal
benthyciwr neu gyllidwr.
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