
CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG

DYDD GWENER, 15 MEDI 2017

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Cowan(Cadeirydd)

Cynghorwyr Burnett, Cunnah, George, griffiths, Higgs, Jarvie, 
Jones, Y Cynghorydd Wendy Lewis a/ac Smith

11 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr R Lewis, A 
Robertson, J Henshaw a M McGarry.

12 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni chafwyd unrhyw rai.

13 :   COFNODION 

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

Nodwyd y dylid cynnwys llythrennau blaen y Cynghorwyr ar y rhestr bresenoldeb yn y 
cofnodion yn y dyfodol.

14 :   ADRODDIAD AR GYFER Y CYFNOD 1 MEHEFIN – 31 AWST 2017 GAN 
ARCHIFYDD MORGANNWG 

Rhoddwyd diweddariad i’r Aelodau ar waith a chyflawniadau’r gwasanaeth ar gyfer y 
cyfnod 1 Mehefin – 31 Awst 2017; Dashfwrdd Amcanion, Targedau a Chanlyniadau; 
copi o lythyr i Brif Weithredwr Cyngor Caerdydd gan yr Archifau Cenedlaethol mewn 
perthynas â thaliad New Burdens a chopi o Adolygiad Blynyddol gwefan Archifau 
Morgannwg - Blwyddyn Un.

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau:

 Gwirfoddolwyr – Gofynnodd yr Aelodau sut y rheolir y gwaith o recriwtio 
gwirfoddolwyr o bob Awdurdod cyfrannu. Rhoddwyd gwybod i’r Aelodau fod 
manylion am y rhaglen wirfoddoli wedi'u hysbysebu ar y wefan.  Bydd 
lleoliadau gwaith ar gyfer myfyrwyr addysg uwch yn sgiwio'r ffigurau tuag at 
Gaerdydd lle y byddant yn cael eu lleoli yn eu tarddle.  Ychwanegwyd bod y 
gwasanaeth yn llawn ar hyn o bryd.  Mae staff yn ymgysylltu â phrojectau a 
ariennir yn allanol i gynnig cyfleoedd cyflogaeth dros dro i bobl o ardaloedd 
mwy difreintiedig.  Rhoddwyd gwybod i’r Aelodau fod y gwirfoddolwyr sy’n dod 
trwy’r asiantaeth Elite Supported Employment yn dod o RCT fel arfer.  Mae 
teithio’n broblem; nid oedd llawer o wirfoddolwyr yn dod o Ferthyr er enghraifft 
o ganlyniad i’r pellter a bod gwasanaethau treftadaeth sy’n agosach atynt. 
Esboniodd Archifydd Morgannwg y gwahanol fathau o raglenni gwirfoddoli 
sydd ar gynnig gan gynnwys lleoliadau myfyrwyr, gwirfoddolwyr trwy 
asiantaethau partner ar gyfer pobl ag anableddau, lleoliadau gwarchodwr ôl-
raddedig a’r rheiny i bobl sy’n ceisio rhoi mwy ar eu CVau.



Deallodd yr Aelodau hyn ond credon nhw, gan fod yr holl Awdurdodau Lleol yn 
cyfrannu, fod angen gwneud mwy o waith i ddod â gwirfoddolwyr o'r holl 
awdurdodau sy'n cyfrannu.  Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am y 
rhestr aros gyfredol i wirfoddolwyr yn enwedig ynghylch o le mae’r 
gwirfoddolwyr yn dod.

Gofynnodd yr Aelodau fod adroddiad ar wirfoddolwyr yn cael ei baratoi ar 
gyfer cyfarfod y cydbwyllgor yn y dyfodol.

 Roedd yr Aelodau yn falch o weld bod y gwasanaeth yn recriwtio prentis.

 Dashfwrdd – Nododd yr Aelodau fod y dashfwrdd yn dangos canlyniadau a 
thargedau ond nid tueddiadau a/neu gymaryddion gyda gwasanaethau archifo 
eraill. Credodd yr Aelodau bod angen iddynt gael sicrwydd bod pob awdurdod 
lleol yn cael gwerth am arian gan fod angen iddynt gyfiawnhau’r cyfraniadau o 
ran pan fo mwy o doriadau’n debygol.  Credodd yr Aelodau fod yr adroddiadau 
bob tri mis yn fanwl a disgrifiadol iawn ond o bosibl ddim wedi’u 
canolbwyntio’n ddigon ar broblemau sy’n berthnasol i awdurdodau lleol sy’n 
cyfrannu. Ni rannwyd y safbwynt hwn gan yr holl aelodau, roedd rhai'n hapus 
gyda'r ffordd mae'r wybodaeth wedi'i chyflwyno ar hyn o bryd.

Awgrymodd y Cadeirydd fod Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn cael ei sefydlu, i 
gyfarfod dwywaith ar hyn ac adrodd yn ôl yng nghyfarfod nesaf y Cydbwyllgor.

 Trafododd yr Aelodau'r ffyrdd amrywiol y gallai’r gwasanaeth ymgysylltu ag 
ysgolion ac addysg yn yr holl awdurdodau sy’n cyfrannu, hefyd trwy 
lyfrgelloedd a grwpiau hanes lleol.
Credodd y Cadeirydd y dylai pob awdurdod lleol fod yn gyfrifol am ddosbarthu 
gwybodaeth am y gwasanaeth yn lleol yn eu bwrdeistrefi.
 

PENDERFYNWYD: 

i. Nodi’r adroddiad;
ii. Sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i edrych ar broblemau perthnasol cyn 

cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor.

15 :   ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB 2017/18 

Rhoddwyd i'r Aelodau drosolwg o adroddiad Monitro Cyllideb 2017/18 a roddodd i’r 
Aelodau'r union ffigur gwariant ac incwm hyd at 21 Gorffennaf 2017 a’r alldro refeniw 
blwyddyn lawn a ragwelir ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, 2017/18. Dangosodd 
yr adroddiad sefyllfa gadarnhaol gyda thanwariant net o £4750.

Dywedodd swyddogion y byddent yn ailgylchredeg ffigurau gan fod sawl gwall yn un 
rhan o’r adroddiad.

Aethpwyd â’r Aelodau trwy bob adran o’r adroddiad ac ar ôl hynny gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau;

 Ceisiodd yr Aelodau eglurdeb ar pam mae’r gwasanaeth yn defnyddio arian 
wrth gefn. Esboniodd swyddogion fod swm mawr o arian heb ei wario wedi’i 



drosglwyddo ar gyfer yr adeilad newydd; penderfynwyd wedyn fod gormod o 
arian wrth gefn i'r Cydbwyllgor ei gadw, ac y byddai cyfraniadau gan bob 
awdurdod lleol ei lleihau a’u sybsideiddio gan arian wedi’i gymryd o’r arian 
wrth gefn ar sail leihau dros nifer o flynyddoedd.  Gan fod nifer o Aelodau 
newydd ar y Cydbwyllgor, gofynnwyd i swyddogion i roi iddynt grynodeb o hyn 
er gwybodaeth.

 Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am y staff asiantaeth.  Esboniodd 
swyddogion eu bod yn dod o Caerdydd ar Waith ac yn cael eu talu gyda 
chyllid allanol; swyddi tymor byr oeddent, pobl sydd wedi gwirfoddoli'n 
flaenorol ac ennill sgiliau fel arfer.  Roedd yn ffordd o gael pobl yn eu swyddi’n 
gylfymach.  Mae Caerdydd ar Waith yn asiantaeth fewnol a redir gan Gyngor 
Caerdydd, mae pobl yn cofrestru gyda nhw ac yn cael eu paru gyda gofynion 
penodol.   Credodd yr Aelodau y dylid gwneud hyn yn gliriach mewn 
adroddiadau yn y dyfodol.

 Credodd yr Aelodau y byddai’n ddefnyddiol cael gweld y gyllideb ar gyfer yr 
Archifau a chytunodd swyddogion i gylchredeg hyn i’r Aelodau.

 Gofynnodd yr Aelodau i stori y tu ôl i gyfraniadau'r Awdurdod Lleol gael ei 
chynnwys mewn adroddiadau yn y dyfodol.

 Credodd y Cadeirydd y gallai sesiwn sefydlu aelodau newydd fod yn 
ddefnyddiol, gellir trefnu hon fel y bydd yn syth cyn cyfarfod nesaf y 
Cydbwyllgor.

PENDERFYNWYD: 

i. nodi sefyllfa alldro blwyddyn lawn a ragwelir ar gyfer 2017/2018 fel y manylir 
yn yr adroddiad, ar yr amod y ceir y ffigurau yn Nhabl 1 eu cywiro.

ii. cylchredeg y gyllideb ar gyfer gwasanaeth yr Archifau;
iii. rhoi i’r Aelodau grynodeb o’r penderfyniad wedi’i wneud o ran defnyddio arian 

wrth gefn; 
iv. sefydlu sesiwn sefydlu aelodau newydd yn syth cyn y cyfarfod nesaf.

16 :   DATGANIAD ARCHWILIO CYMRU 2016/17 

Rhoddwyd i’r Aelodau Ddychweleb derfynol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2016-
2017 a dywedwyd wrthynt nad oedd dim newidiadau wedi’u gwneud yn dilyn 
archwiliad gan Swyddfa Archwilio Cymru a arweiniodd at farn anghymwys. 

17 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Mae cyfarfod nesaf Cydbwyllgor Archifau Morgannwg i’w gynnal am 2.00pm ddydd 
Gwener 15 Rhagfyr 2017. 

Daeth y cyfarfod i ben am 3.30 pm


