
CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG

DYDD GWENER, 15 RHAGFYR 2017

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Cowan(Cadeirydd)

Cynghorwyr K Thomas CVO, JP, Henshaw, R Lewis, Robertson, 
Robson a/ac Colbran

18 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr N.Burnett, C. Smith, B. 
Jones, S. Cunnah, M. Griffiths, E. George, W. Lewis a H. Jarvie.

19 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

20 :   COFNODION 

Gohiriwyd yr eitem hon tan y cyfarfod nesaf.

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Adrian Robson yn ôl yn aelod o’r Pwyllgor.

21 :   ADRODDIAD Y CYFNOD 1 MEDI 2017 - 30 TACHWEDD 2017 

Rhoddwyd y diweddaraf i aelodau ynghylch gwaith a llwyddiannau’r gwasanaeth ar 
gyfer y cyfnod rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd 2017; y Dashfwrdd Amcanion, Targedau 
a Chanlyniadau; a brîff ynghylch Gwirfoddolwyr yn Archifau Morgannwg.

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

 Gofynnodd aelodau am gopi o’r llythyr at y Prif Weithredwyr ac Arweinwyr, er 
mwyn iddynt ddilyn trywydd y mater hwn.

 Cyfeiriodd aelodau at Ymholiadau Pell a gofyn a oedd gostyngiad anecdotaidd 
yn niferoedd y bobl sy’n defnyddio’r ystafell chwilio.  Eglurodd yr Archifydd fod 
ychydig o ostyngiad yn niferoedd yr unigolion, ond roedd cynnydd yn 
niferoedd y grwpiau sy’n defnyddio’r cyfleuster ac ystod ehangach o 
ddefnyddwyr hefyd.

 Cyfeiriodd aelodau at y ffrwd incwm a ddaw drwy roi ystafelloedd ar rent yn yr 
Archifau a gofynnwyd pryd fydd yr adeilad yn llawn.  Dywedwyd wrth aelodau 
bod yr adeilad wedi cael ei gynllunio i’w ymestyn dros gyfnod o 25 mlynedd ac 
yr oedd ar y trywydd iawn ar hyn o bryd. Caiff hyn ei fonitro bob blwyddyn.  
Nodwyd bod casgliadau mawr yn dod i mewn, fel y rhai gan Lysoedd y 
Gyfraith ac Ysgolion. Nodwyd hefyd bod y rheol 20 mlynedd yn gwneud 
gwahaniaeth.

 Gofynnodd aelodau pa risgiau yr oedd angen iddynt fod yn ymwybodol 
ohonynt o ran y Rhwydwaith Cynllunio Argyfwng – MALD.   Eglurodd yr 
Archifydd fod y risgiau yn Risgiau Strategol yn bennaf, i sicrhau yr oedd 



rhwydwaith o gydweithwyr proffesiynol sy’n gallu ymateb mewn argyfwng, 
megis llifogydd neu dân.  Pwysleisiwyd pwysigrwydd bod yn ymwybodol o 
risgiau. Mae’r Gwasanaeth Tân yn cynnal archwiliadau rheolaidd o’r adeiladau 
a gall wneud argymhellion.  Nodwyd hefyd bod llai o risg ar gyfer Archifau 
Morgannwg gan fod yr adeilad yn fodern; roedd mwy o risgiau i adeiladu 
hanesyddol. 

PENDERFYNWYD: nodi’r adroddiad.

22 :   MONITRO CYLLIDEB 2017-2018 A CHYNIGION CYLLIDEB 2018-2019 

Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn rhoi'r alldro refeniw a ragwelir ar 
gyfer blwyddyn ariannol 2017/18.  Manylwyd hefyd ar y gyllideb refeniw arfaethedig 
ar gyfer 2018/19. Amlinellodd swyddogion y pwyntiau allweddol o wybodaeth o'r 
adroddiad a gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau fel a 
ganlyn: 

Monitro Cyllideb 2017/18

  Gofynnodd aelodau am gyfran cyfraniadau’r Awdurdodau Lleol a dywedwyd 
wrthynt fod y wybodaeth hon wedi'i chynnwys ym mharagraff 24 yr adroddiad.

 O ran costau’r safleoedd, gofynnodd Aelodau a oeddynt wedi edrych ar 
ddulliau effeithlonrwydd.   Eglurodd yr Archifydd fod gan yr adeilad baneli 
solar, bod gan bob ystafell system oleuo PIR (oni bai am yr ystafell gadarn), 
mae goleuadau wedi’u gosod fesul parth, gwresogir yr adeilad i’r lefelau lleiaf 
posibl a chaiff ei weithredu drwy system gynnal yr adeilad, mae'r adeilad wedi'i 
inswleiddio'n dda ac anogir staff i  ddefnyddio'r grisiau yn hytrach na'r lifft.  
Roedd goleuadau LED hefyd yn cael eu cyflwyno, yn enwedig yn y coridorau.

 O ran y biliau dŵr, gofynnodd Aelodau a oedd dŵr glaw yn cael ei gasglu.   
Eglurodd yr Archifydd fod hwn wedi cael ei ystyried pan roedd yr adeilad yn 
cael ei adeiladu, ond roedd yn rhy ddrud, ac ni fyddai'r costau yn cael eu 
hadennill dros y 25 mlynedd. Gallai gael ei ystyried yn hwyrach os bydd y 
costau yn gostwng.  Fodd bynnag, nodwyd y gallai'r dŵr fod yn drychinebus 
petai gollyngiad a dogfennau a chyfrifiaduron yn cael eu difrodi.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2018/19

 Gofynnodd aelodau beth yw gweddill yr arian wrth gefn ar hyn o bryd, a 
dywedwyd wrthynt mai £262,895 yw’r swm.

PENDERFYNWYD: 

i. nodi sefyllfa blwyddyn lawn a ragamcanwyd ar gyfer blwyddyn ariannol 
2017/18 fel y cyflwynwyd ym mharagraffau 2 i 10 yr adroddiad;

ii.  derbyn cynigion cyllideb drafft ar gyfer 2018/19, fel y’u cyflwynwyd ym 
mharagraffau 11 i 25 yr adroddiad.

23 :   DYDDIADAU'R CYFARFODYDD NESAF. 



16 Mawrth 2018, 2.00pm


