
CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG

DYDD GWENER, 17 MAWRTH 2017

Yn 
bressenol:

Cynghorydd griffiths(Cadeirydd)

Cynghorwyr Clarke, Cowan, Robson, Ward, Jones, John a/ac 
K Thomas CVO, JP

25 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cynghorwyr Mansbridge a Rosser.

26 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb oddi.

27 :   COFNODION 

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr 2016 yn gofnod cywir 
a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

28 :   ADRODDIAD AR GYFER Y CYFNOD -1 RHAGFYR 2016 - 28 CHWEFROR, 
2017 

Cafodd yr aelodau ddiweddariad ar y gwaith a chyflawniadau y gwasanaeth am y 
cyfnod 1 Rhagfyr, 2016 hyd 28 Chwefror 2017.

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau ar bob adran o'r 
adroddiad:

Adran A - Rheoli Adnoddau

•     Gofynnir i Aelodau am ragor o wybodaeth am y Prosiect Gwaed y Morgannwg 
ac fe'u hysbyswyd ei fod yn brosiect a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome 
i gatalogio a chadw cofnodion y Bwrdd Glo Cenedlaethol.

Staff a Gwirfoddolwyr

•     Llongyfarchodd yr Aelodau staff ar gymwysterau a gafwyd a chanmoliaeth a 
dderbyniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth

Partneriaethau

•     Gofynnodd yr aelodau os oedd y partneriaethau a restrir yn fwy nag arfer. 
Dywedodd y swyddogion y bu llwyddiant o ran cynnal a phartneriaethau yn 
parhau ar ôl iddynt wedi cael eu creu. Mae enghraifft o Pobl yn Gyntaf 
Caerdydd rhoddwyd lle'r oedd pumed prosiect gyda nhw ar y gweill. 
Partneriaethau newydd yn cael eu creu bob blwyddyn; partneriaid yn cael 
arian a dod â'r gwaith i'r gwasanaeth a thalu am y gwaith.



•     Gofynnodd yr Aelodau am yr amserlen ar gyfer y grant Cronfa Dreftadaeth y 
Loteri ac fe'u hysbyswyd mai Mai / amser Mehefin a byddai diweddariad yn 
cael ei 

Adeiladau a Systemau

•     Nododd yr Aelodau y cwynion am gamgymeriadau yn y cyfieithiad Cymraeg ar 
y wefan ac wedi ystyried ei bod yn bwysig iawn bod hyn yn cael ei wneud yn 
gywir yn enwedig gan fod y gwasanaeth cyfieithu yn cael ei dalu am.

 Gofynnodd yr aelodau y posibilrwydd o gyflogi aelod o staff ar gyfer cyfieithu 
wedi cael eu harchwilio a'u cynghorwyd ei bod yn fwy cost-effeithiol i 
ddefnyddio gwasanaethau cyfieithu dwyieithog Caerdydd.

Adran B - y Casgliadau
Catalogio

 Gofynnodd yr aelodau gofnodion o Gaerffili yn cael eu hanfon at y swyddfa 
cofnodion Gwent. Dywedodd y Swyddogion y Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
yn cwmpasu swyddfeydd cofnodion, roedd cynnig y cofnodion yn cael eu 
hadneuo yn Archifdy Morgannwg a bod y penderfyniad wedi cael ei gadael 
gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol 

Atodiad 1

•     Gan gyfeirio at y gyfradd gronni, nododd yr Aelodau y nifer uwch ym mis 
Mehefin ac Awst 2016 ac gofynnodd am eglurhad ar hyn. eglurodd 
swyddogion fod hyn yn pan ddaeth nifer fwy o gofnodion yn i'r Archifdy.

•     Nododd yr Aelodau esgyniad Fethodistaidd Cofnodion Cylchdaith Caerdydd a 
gofynnodd a oedd gan yr Archifau Cofnodion Cylchdaith Rhondda; dywedodd 
y swyddogion eu bod wedi gwneud.

•     Gofynnir i Aelodau os oedd yna gofnodion o holl eglwysi / tafarndai / clybiau 
yn y cymoedd a oedd ar gau; dywedodd y swyddogion y byddai'n dibynnu ar y 
perchnogion, nid oedd yn ofynnol i gyflwyno cofnodion.

Atodiad 2

• Nododd yr aelodau fod y nifer o ymweliadau ac ymholiadau o bell wedi 
cynyddu. eglurodd swyddogion fod yna fwy ar y we i gael mynediad at a bod 
cynnydd mewn ymholiadau am gofnodion Sir Gaerfyrddin, a oedd yn cael eu 
cynnal yn y Archifau ar gyfer y 2 flynedd nesaf.

• Gofynnir i Aelodau fel defnyddio gwe gynyddu, os oedd angen edrych ar sut 
mae pobl yn cael mynediad i'r wefan, ac a ydynt yn gwneud hynny'n effeithiol. 
Dywedodd y swyddogion eu bod yn derbyn dadansoddiad o'r wefan defnydd a 
gallai hyn wybodaeth fanwl yn cael ei gyflwyno i gyfarfod y pwyllgor yn y 
dyfodol.

 Ychwanegodd y Swyddogion eu bod yn aml yn cyfateb i bobl cyn iddynt 
ymweld â'r swyddfa Cofnodion; pobl yn defnyddio'r we i baratoi ar gyfer eu 
hymweliad, felly roedd yn anodd datod wybodaeth hon. Hefyd mae pobl yn 



defnyddio'r talu fesul safleoedd bwriad o gael mynediad at y wybodaeth, ond 
nid ydynt yn cael eu rhyngweithio uniongyrchol â'r Archifau; wybodaeth o hyn 
yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng taliadau breindal felly mae hyn yn wybodaeth 
fanwl bellach y gellid ei gyflwyno i gyfarfod yn y dyfodol os bydd angen.

Ystyriodd yr Aelodau y gallai swyddogion gynhyrchu diwedd Info Graphic 
flwyddyn.

Cerdyn Sgorio Cytbwys

•     Hysbyswyd yr Aelodau bod hyn wedi cael ei gynhyrchu yn seiliedig ar 
sylwadau a dderbyniwyd ar y Cynllun Blynyddol; roedd yn cynnwys adrannau 
ar ffactorau map strategaeth, dashboard a llwyddiant. Byddai templed newydd 
hefyd yn cael ei ddefnyddio i gofnodi perfformiad chwarterol a byddai hyn yn 
cael ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf.

 Ystyriodd yr Aelodau bod y fformat a wnaed mwy o synnwyr ac aelodau yn 
gallu gweld yr effaith y gwaith sy'n cael ei wneud, dywedodd y swyddogion y 
byddent yn dod â cydbwysedd hwn cerdyn sgorio i bob cyfarfod.

 Eglurodd y Cynghorydd S Jones na fyddai'n sefyll i gael eu hailethol yn yr 
etholiadau sydd i ddod ac yn dymuno rhoi ei diolch am yr amser mae hi wedi 
treulio ar y Cydbwyllgor Archifau Morgannwg.

PENDERFYNWYD: Nodi'r adroddiad.

29 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyd-Bwyllgor Archifau Morgannwg wedi'i drefnu ar gyfer 16 
Mehefin, 2017 am 2.00pm.


