
CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG

DYDD GWENER, 15 MEHEFIN 2018

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Burnett(Cadeirydd)

Cynghorwyr Cowan, Cunnah, Henshaw, Higgs, Jarvie, R Lewis, 
Bradwick, Y Cynghorydd Wendy Lewis, Robertson, Colbran a/ac 
Robson

1 :   ETHOL CADEIRYDD AR GYFER CYDBWYLLGOR ARCHIFAU 
MORGANNWG AR GYFER BLWYDDYN Y CYNGOR 2018/19. 

Cafodd Aelodau wybod, trwy ddilyn yr amserlen gylchdroi'r Cadeirydd/Is-gadeirydd 
taw tro Pen-y-bont ar Ogwr oedd Cadeirio’r Cydbwyllgor, a thro Bro Morgannwg oedd 
Is-gadeirio.

PENDERFYNWYD:  Ethol y Cynghorydd Nicole Burnett yn Gadeirydd Cydbwyllgor 
Archifau Morgannwg ar gyfer blwyddyn drefol 2018/2019.

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Steven Bradwick i’r Cyd-bwyllgor.

2 :   ETHOL IS-GADEIRYDD AR GYFER CYDBWYLLGOR ARCHIFAU 
MORGANNWG AR GYFER BLWYDDYN Y CYNGOR 2018/19. 

PENDERFYNWYD:  Penodi’r Cynghorydd Andrew Robertson yn Is-gadeirydd 
Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer blwyddyn drefol 2018/2019.

3 :   NODI’R AELODAETH CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG AR 
GYFER BLWYDDYN Y CYNGOR 2018/19. 

Gofynnodd yr aelodau fod rhestr o’r Aelodaeth gyfredol yn cael ei chylchredeg i’r 
Cyd-bwyllgor.

PENDERFYNWYD: nodi Aelodaeth Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer 
Blwyddyn y Cyngor 2018/2019.

4 :   NODI’R CYDGYTUNDEB/CYLCH GORCHWYL I GYDBWYLLGOR 
ARCHIFAU MORGANNWG AR GYFER BLWYDDYN Y CYNGOR 2018/19 

PENDERFYNWYD: nodi’r Cydgytundeb a’r Cylch Gorchwyl i Gydbwyllgor Archifau 
Morgannwg ar gyfer Blwyddyn Drefol 2018/2019

5 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Barbara Jones, 
Charles Smith ac Elaine George.



Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb hefyd gan Kate Thomas CVO, JP.

6 :   DATGANIAD BUDDIANNAU 

Ni ddaeth dim i law.

7 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2018 yn gofnod cywir 
a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

8 :   ADRODDIAD AR GYFER Y CYFNOD 1 MAWRTH - 31 MAI 2018 

Rhoddwyd diweddariad i’r aelodau ar waith a chyflawniadau’r gwasanaeth ar gyfer y 
cyfnod 1 Mawrth 2018 – 31 Mai 2018; Y Dashfwrdd Amcanion, Atodiadau’n rhestru 
aelodau nodedig, gwybodaeth am gasgliadau ac ymholiadau diddorol a brîff ar 
Arolwg Gwasanaethau Ymchwiliad Pellter Archifau ARA y DU 2017.

Roedd y Cadeirydd am ddiolch ar ran y Cydbwyllgor i Keith Edwards sydd wedi bod 
yn gwirfoddoli yn Archifau Morgannwg am 20 o flynyddoedd.

Gofynnodd yr aelodau a oes posibilrwydd o lif incwm ar gyfer Archifau Morgannwg o 
ran parcio ar ddiwrnodau Gêm Pêl-droed Dinas Caerdydd.  Dywedwyd wrth yr 
aelodau fod hyn wedi’i ystyried yn flaenorol ond gan y byddai angen i staff fonitro’r 
maes parcio mae’n bosibl na fyddai’n bosibl yn ariannol.  Nid yw'r bolardiau o flaen yr 
adeilad yn gweithio ar hyn o bryd ac mae angen buddsoddiad o tua £3000 i’w trwsio, 
credwyd y byddai agor cefn yr adeilad yn effeithio ar ddiogelwch yr adeilad.  
Dywedodd yr Archifydd y gallai fod posibilrwydd o ddefnyddio nifer bach o leoedd ym 
mlaen yr adeilad fel parcio â blaenoriaeth ar gyfer y Clwb a gellir archwilio hyn yn y 
dyfodol.

Dywedwyd wrth yr aelodau fod cwestiynau Diogelwch Data wedi’u cylchredeg i 
benaethiaid TG ym mhob un o’r awdurdodau cyfrannu, mae ymatebion wedi’u derbyn 
gan Merthyr Tudful a Caerdydd hyd yma.  Gofynnwyd i'r aelodau o'r awdurdodau 
eraill atgoffa eu penaethiaid TG perthnasol i ymateb i'r cwestiwn gan y bydd 
ymatebion yn llywio gwaith project cadwraeth ddigidol Cyngor Archifau a Chofnodion 
Cymru wrth ddatblygu llifau gwaith.

Trafododd yr aelodau Arolwg Gwasanaethau Ymchwiliad Pellter Archifau ARA y DU 
2017 a nodon nhw’r gostyngiad ym moddhad cwsmeriaid o’r 2015 tan 2017, yn 
enwedig pan fo'r targed ymateb o fewn 15 dydd yn cael ei fwrw'n gyson.  Credwyd ei 
bod yn bwysig rheoli disgwyliadau cwsmeriaid ac esbonio'r targedau'n glir i 
gwsmeriaid.    Credodd yr aelodau y gellir rhestru'r gymhariaeth o brisoedd ag 
awdurdodau eraill a nifer yr ymholiadau y deilir â nhw yn y llythyron cydnabyddiaeth 
sy'n cael eu hanfon at gwsmeriaid.

Gofynnodd yr aelodau a gyfeirir at ymholiadau syml ac a ydynt wedi'u cynnwys yn yr 
ystadegau.  Dywedwyd wrth yr aelodau fod ymholiadau syml yn cael eu hateb yn 
gyflym ac heb eu cynnwys yn yr ystadegau. Credodd yr aelodau y dylent gael eu 
cynnwys.



Rhoddwyd manylion am gynlluniau i goffau diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf mewn 
ymateb i ymholiad gan aelod.

PENDERFYNWYD: nodi’r adroddiad.

9 :   SEFYLLFA ALLDRO DERFYNOL A FFURFLEN DDRAFFT SWYDDFA 
ARCHWILIO CYMRU AR GYFER 2017/18 

Cyflwynodd yr adroddiad hwn drosolwg byr o'r canlyniadau ariannol ar gyfer y 
flwyddyn, ynghyd ag alldro drafft Swyddfa Archwilio Cymru nas archwiliwyd ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018. Roedd angen cwblhau Tudalen 4 yr 
alldro, 'Cymeradwyaeth gan y Pwyllgor', ond cyflwynwyd y datganiadau ariannol 
drafft nas archwiliwyd i’r Pwyllgor er gwybodaeth yn unig. 

Dywedwyd wrth yr aelodau fod cyllideb fantol gan fod £28,950 o arian wrth gefn 
wedi’i ddefnyddio, ond roedd hyn yn llai na’r £50,000 wedi’i gyllidebu i’w ddefnyddio 
yn 2017/18. Defnydd o £25,000 o arian wrth gefn yw’r targed ar gyfer 2018/19. Fodd 
bynnag, byddai cyflawni’r gostyngiad hwn yn dod yn fwy anodd dros y blynyddoedd 
canlynol gan fod y defnydd o arian wrth gefn yn cael ei ddileu’n raddol erbyn 
2020/21.

Amlinellodd y gwariant wedi’i gynllunio a’r gwariant go iawn ar gyfer pobl ardal i’r 
aelodau.

Roedd yr aelodau’n falch o weld symudiad tuag at beidio â defnyddio arian wrth gefn 
i fantoli’r gyllideb, a gofynnon nhw beth fyddai’n digwydd pe bai’r arian wrth gefn yn 
rhedeg allan.  Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai angen am gyfraniadau gan 
awdurdodau lleol ond roedd swyddogion yn trio eu gorau glas i beidio â chyrraedd y 
sefyllfa honno.

Gofynnodd yr aelodau faint ddylid ei gadw awrth gefn a dywedwyd wrthynt fod y 
Trysorydd yn penderfynu ar y swm hwnnw ond mae swyddogion yn ofalus.

Gofynnodd yr aelodau a yw Staff Asiantaeth yn derbyn tâl gwyliau a dywedwyd 
wrthynt fod Staff Asiantaeth Cyngor Caerdydd yn ei gael yn rhan o’u tâl misol, gellir 
ail-hawlio rhywfaint ohono trwy'r cynllun mynediad i waith a chynlluniau eraill.

Credodd fod cael incwm o tua £60,000 yn sefyllfa dda i fod ynddi.

PENDERFYNWYD: 

i. Nodi'r sefyllfa alldro ar gyfer 2017/18.

ii. Nodi a llofnodi Alldro Blynyddol drafft Swyddfa Archwilio Cymru wedi’i atodi ar 
gyfer 2017/18.

10 :   DYDDIADAU’R CYFARFODYDD NESAF. 

Nodwyd yr amserlen cyfarfodydd ganlynol:

14 Medi 2018
14 Rhagfyr 2018



15 Mawrth 2019
14 Mehefin 2019

PENDERFYNWYD: nodi’r amserlen.

Daeth y cyfarfod i ben am 3.15 pm


