
These minutes are subject to approval as an accurate record at the next meeting of the 
Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG

Minutes of the Annual Meeting of the Cydbwyllgor Archifau Morgannwg held at Archifau 
Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd on Dydd Gwener, 16 Medi 
2016 at 2.00 pm.

Present:

Members Representing: Cynghorydd N. Clarke, Bridgend County Borough Council
Smith, Bridgend County Borough Council
Cowan, City of Cardiff Council
Robson, City of Cardiff Council
Rosser, Rhondda Cynon Taf County Borough Council
Cynghorydd Jones, Rhondda Cynon Taff
John, Vale of Glamorgan of Glamorgan Council

Officers in Attendance  

Apologies: Cynghorydd Mansbridge, Merthyr Tydfil County Borough 
Council
Higgs, Caerphilly County Borough Council
Ward, Rhondda Cynon Taf County Borough Council
K Thomas CVO, JP, Cyf-etholwr

7 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cynhaliodd y Cyd-bwyllgor funud o dawelwch er cof am y Cynghorydd Lomax a fu 
farw'n ddiweddar iawn; gwnaethant gyfleu eu cydymdeimlad i deulu y Cynghorydd 
Lomax.

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Mansbridge, y 
Cynghorydd Ward, y Cynghorydd Higgs, y Cynghorydd M Griffiths a Kate Thomas. 

8 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau.

9 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2016 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

10 :   ADRODDIAD AR GYFER Y CYFNOD 1 MEHEFIN – 31 AWST 2016 GAN 
ARCHIFYDD MORGANNWG 

Rhoddwyd diweddariad i'r Aelodau ar waith a chyflawniadau'r gwasanaeth ar gyfer y 
cyfnod 1 Mehefin 2016 i 31 Awst 2016.



Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:

 Llongyfarchodd yr Aelodau yr Archifydd ar faint a lefel y gwaith a gyflawnwyd 
mewn blwyddyn anodd.

 Sylwodd yr Aelodau Grant yr Ymddiriedolaeth Wellcome, gan gynnig 
llongyfarchiadau ar ennill y wobr ffilm.

 Sylwodd yr Aelodau, parthed rhannu sgiliau, fod y nifer bob amser yn is gan 
Rhondda Cynon Taf, er bod rhai digwyddiadau da yn cael eu cynnal yno.

 Gofynnodd yr Aelodau y câi’r archwiliad mewnol ei rannu yn y Cyd-bwyllgor a 
bod y swyddog cyfreithiol yn ystyried unrhyw ryddhadau neu gyfrinachedd y 
mae’n bosibl y bydd angen eu cymryd i ystyriaeth.

  
PENDERFYNWYD: Nodi’r adroddiad.

11 :   ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB 2016-2017 

Darparodd yr adroddiad hwn y gwariant a'r incwm gwirioneddol hyd at 31 Gorffennaf 
2016 i’r Aelodau a rhagamcan o’r alldro refeniw am y flwyddyn gyfan ar gyfer y flwyddyn 
ariannol gyfredol 2016/2017. Dywedodd y swyddogion ei fod yn dangos darlun 
cadarnhaol gan fod y gwariant net yn dangos tanwariant o £27,802.

 Amlinellodd y Swyddogion y materion allweddol drwy’r adroddiad i gyd a dywedwyd 
wrthynt fod £310,518 wrth gefn ar hyn o bryd; fodd bynnag, sylwyd pe byddai £75 mil yn 
cael ei dynnu i lawr o’r arian wrth gefn byddai hyn yn gadael £235,518, ond gyda’r 
tanwariant presennol ni ddylai fod angen y tynnu lawr hwn.

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:

 Sylwyd bod y gwariant ar gyflogeion wedi cynyddu ond y bu cynnydd yn yr incwm 
o gyllid allanol i dalu am y swyddi hyn, e.e. 
Mynediad at Waith.

 Dywedwyd wrth yr Aelodau o ran breindaliadau fod yr Archifydd yn trafod gyda 
darparwyr Mynediad Digidol a byddai cynnydd o ran breindaliadau.

 Sylwodd yr Aelodau ei fod yn ymddangos bod costau’r adeiladau'n ymddangos 
yn uchel ar ôl pedwar mis yn unig o'r flwyddyn ariannol a dywedwyd wrthynt fod 
hyn oherwydd y cafodd yr NNDR ei dalu o flaen llaw.

 O ran tynnu i lawr o’r arian wrth gefn, ystyriodd yr aelodau y dylai’r arian wrth 
gefn gadw digon o arian i dalu am y costau rhedeg am chwe mis.  
Esboniodd y Swyddogion fod y tynnu i lawr wedi’i gytuno er mwyn osgoi gorfod 
gofyn am ragor o gyfraniadau gan yr awdurdodau sy’n cyfrannu; Dywedodd y 
Swyddogion y câi unrhyw danwariant ei roi i mewn i’r arian wrth gefn yn hytrach 
nag ad-dalu’r awdurdodau sy’n cyfrannu.



 Sylwodd yr aelodau ar y £20 mil o danwariant ar dreuliau trydan oherwydd 
dechrau defnyddio paneli solar, a chroesawu'r tanwariant sylweddol hwn.

PENDERFYNWYD i nodi’r sefyllfa alldro blwyddyn gyfan a ragamcennir ar gyfer 
2016/2017 fel y disgrifiwyd yn yr adroddiad.

12 :   DATGANIAD ARCHWILIO CYMRU 2015-2016 

Darparwyd Datganiad Archwilio Cymru 2015-2016 i'r aelodau.

Dywedwyd wrth yr Aelodau y cafodd yr eitem hon ei hystyried gan y Cyd-bwyllgor ym 
mis Mehefin 2016; roedd yr adroddiad hwn yn adlewyrchu'r ffaith fod Swyddfa Archwilio 
Cymru wedi newid fformat y ffurflen.

Cafodd addasiadau eu gwneud yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru a arweiniodd at farn 
ddiamod.

Gofynnwyd i’r Cadeirydd lofnodi’r ffurflen.

PENDERFYNWYD i nodi’r sefyllfa alldro blwyddyn gyfan a ragamcennir ar gyfer 
2016/2017 fel y disgrifiwyd yn yr adroddiad.

13 :   UNRHYW FUSNES ARALL 

Dywedodd Archifydd Morgannwg ei bod wedi derbyn llythyr gan Mr McLaggan mewn 
ymateb i’w llythyr yn gofyn iddo barhau ar y cyd-Bwyllgor fel aelod anrhydeddus.  Câi 
llythyr Mr McLaggan ei gynnwys ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod nesaf.

14 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Mae cyfarfod nesaf Cyd-Bwyllgor Archifau Morgannwg i’w gynnal ar 16 Rhagfyr 2016 
am 2.00pm.


