
Mae’r tabl isod yn cynnwys y meini prawf lefel uchel drafft i hwyluso’r gwaith o nodi 
eiddo posibl: 

Meini prawf allweddol Hanfodol Dymunol 
Meini prawf ar gyfer yr amgueddfa a’r ardal 
arddangos: 
7,500–15,000m2 , gydag o leiaf dwy ran o dair o 
hyn yn ofod oriel, gydag o leiaf un oriel unigol o 
1,000m2 a photensial i estyn ymhellach yn y 
dyfodol. 

7,500m2 12,000m2 (mwy 
os yn bosibl). Y 
posibilrwydd o’i 
estyn ymhellach 
rywbryd yn y 
dyfodol 

Byddai angen uchder o 6 metr ym mhrif ardaloedd 
yr oriel, ac yn rhai ardaloedd o’r oriel byddai angen 
uchder o 10 metr, er enghraifft ar gyfer cerfluniau / 
gosodiadau mawr. (Gallai rhywfaint o ofod yr oriel 
fod yn llai na hyn, ond bydd angen i gyfran 
sylweddol ohono fod â’r uchder hwn, neu ei bod yn 
bosibl ei godi i’r uchder hwn.) 

6m 10m 

Tenantiaeth Lesddaliad hir 
iawn 

Rhydd-ddaliad 

Adeilad sydd â’r gallu i ddarparu ar gyfer nifer 
sylweddol o ymwelwyr yn flynyddol. 

750,000 
(2,000/diwrnod 
ar gyfartaledd) 

1 miliwn 
(3,000/diwrnod 
ar gyfartaledd) 

Potensial i gydlynu / hwyluso arddangosfeydd 
teithiol. 

 x 

Ardal arddangos allanol ar gyfer gosodiadau 
penodol. 

x  

Mynediad, seilwaith a lleoliad:   
Bydd angen seilwaith trafnidiaeth (ffyrdd a 
rheilffyrdd) er mwyn sicrhau mynediad digonol i 
niferoedd mawr o bobl. Gall cysylltiadau 
trafnidiaeth â’r safle fod yn gyfaddawd rhwng: 
 
• safleoedd trefol ag opsiynau trafnidiaeth 
gwahanol; neu 
• lleoliadau mwy gwledig / ynysig â chysylltiadau 
trafnidiaeth. 

x  

Seilwaith twristiaeth (h.y. nifer digonol o westai, 
lleoedd i aros ynddynt dros nos, dewis o fwytai). 

x  

Digon o fannau parcio ar gyfer nifer yr ymwelwyr 
(tua 500 o fannau parcio). 

 x 

Cysylltiadau digidol ar gael. x  
Dylai’r lleoliad gynnwys potensial ar gyfer adfywio. x  
Agosrwydd i ganolfannau trefol mawr / atyniadau 
twristiaeth eraill. Gellir ystyried lleoliad gwledig os 
oes cysylltiadau trafnidiaeth addas. Cysylltiadau 
ffyrdd a rheilffyrdd yn ddelfrydol 

x  

Nodweddion yr adeilad:   
Adeilad sy’n dirnod, efallai â threftadaeth eisoes. 
Darn arwyddocaol o bensaernïaeth yn ei rinwedd ei 
hun, yn ei gydbwyso fel ‘magnet’ a chwmpas 

 x 



costau posibl – gall fod yn adeilad newydd neu 
adeilad sydd wedi’i addasu at ddibenion gwahanol 
Storfeydd sylweddol ar gyfer casgliadau, gan 
gynnwys amodau diogelwch ac amgylcheddol 
addas. 

x  

Mynediad â lifft yn seilwaith yr adeilad (neu ofod i’w 
ymgorffori) ar gyfer nwyddau ac ymwelwyr 

x  

Ardaloedd digonol ac ar wahân ar gyfer adeiladu 
arddangosfeydd ac ar gyfer newid o un 
arddangosfa i’r nesaf. 

x  

Ystyriaethau polisi:   
Mae’n cefnogi ac yn hyrwyddo cynnig diwylliannol 
ehangach yng Nghymru, ar lefel genedlaethol a 
lleol, ac nid yw’n amharu ar y cynnig diwylliannol 
presennol. 

x  

Potensial i archwilio gwaith celf yn yr awyr agored, 
megis cerfluniau, yn enwedig os yw tir yn perthyn i’r 
lleoliad a bod potensial i ddefnyddio’r ardal 
cerfluniau fel ffordd wahanol o ddod â gwaith celf 
a’r byd natur ynghyd. 

 x 

Mae angen sicrhau opsiynau mynediad digidol fel 
ffordd allweddol o ddemocrateiddio a hyrwyddo 
mynediad i’r casgliad cenedlaethol 

x  

 

 


