
Mae'r cofnodion hyn yn destun cymeradwyaeth fel cofnod cywir yng nghyfarfod nesaf y 
Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG

Cofnodion Cyfarfod y Cydbwyllgor Archifau Morgannwg a gynhaliwyd yn Archifau 
Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd ar Dydd Gwener, 14 Medi 
2018 yn 2.00 pm.

Yn bressenol:

Aelodau: Cowan, Cyngor Caerdydd
Burnett, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
(Cadeirydd)
Cunnah, Cyngor Caerdydd
Henshaw, Cyngor Caerdydd
Jarvie, Cyngor Bro Morgannwg
Jones, Cyngor Caerdydd
Y Cynghorydd Wendy Lewis, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf
Cynghorwyr Colbran, Cynor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Robson, Cyngor Caerdydd
K Thomas CVO, JP, Cyf-etholwr

Swyddogion yn 
bresennol:

Susan Edwards, Archifau Morgannwg Cyngor Caerdydd
Richard Grigg, Gwasanaethau Cyfreithiol

11 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Y Cynghorwyr A Robertson (Is-gadeirydd) 
(Cyngor Bro Morgannwg); C Smith (CBS Pen-y-bont ar Ogwr) ac S Bradwick ac E 
George (CBS Rhondda Cynon Taf). 

12 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni ddaeth dim i law.

13 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2018 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

14 :   CROESO 

Roedd y Cadeirydd yn hapus i groesawu Freya Chambers ac Adam Latchford, y ddau 
yn hyfforddeion Uchelgais Diwylliannol ac yn ymgymryd â lleoliad gydag Archifau 
Morgannwg. 

15 :   ADRODDIAD ARCHIFYDD MORGANNWG AR GYFER Y CYFNOD 1 
MEHEFIN I 31 AWST 2018 

Cyflwynodd Archifydd Morgannwg, Susan Edwards ei hadroddiad chwarterol ar waith a 
chyflawniadau'r gwasanaeth am y cyfnod 1 Mawrth 2018 – 31 Mai 2018; y Dangosfwrdd 



Amcanion, yr Atodiadau sy'n rhestru derbynion nodedig, gwybodaeth am gasgliadau ac 
ymholiadau diddorol. Tynnodd sylw at agweddau allweddol yn ymwneud â rheoli'r tîm 
a'r adnoddau; cefnogaeth y rhaglen wirfoddoli; datblygiad proffesiynol parhaus; a'r 
sefyllfa gydag achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl.  

Croesawodd y Pwyllgor y gwaith o hyrwyddo partneriaethau a rhwydweithiau 
cenedlaethol a lleol a theimlant yn dawelwch eu meddwl ynghylch sefydlogrwydd yr 
amodau amgylcheddol yn y storfeydd a'r gwaith a oedd yn cael ei wneud i fonitro ac 
ymgymryd â gwaith ataliol er mwyn cynnal a chadw'r adeilad a'i osodiadau.  Nododd y 
Pwyllgor y cynlluniau cadwraeth a chadw parhaus a chawsant wybod am y prosiect 
cadwraeth Ddigidol a gweithio gyda thîm Gwasanaethau Democrataidd Cyngor 
Caerdydd a Bro Morgannwg er mwyn datblygu systemau ar gyfer derbyn agendâu ac 
adroddiadau digidol.  

Rhoddodd yr Archifydd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ddigwyddiadau ac 
ymweliadau mewnol; ymweliadau addysgol a digwyddiadau allanol gan gynnwys 
mynychu'r Eisteddfod Genedlaethol; cymryd rhan mewn diwrnodau treftadaeth Insole 
Court a digwyddiad Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod cyfnod Rhyfel.  

Gwahoddodd y Cadeirydd sylwadau a chwestiynau.

 Roedd gan yr Aelodau ddiddordeb yn yr Artist Preswyl, a 
chadarnhaodd yr Archifydd fod nifer o artistiaid wedi mynegi 
diddordeb ac wedi ymweld â'r Archifdy a bod nifer o gyflwyniadau 
wedi'u derbyn a oedd wedi'u hadolygu a bod rhestr fer o gyflwyniadau 
wedi'u gwneud.  

 Croesawodd yr Aelodau y prosiect i edrych ar ddigideiddio agendâu 
ac adroddiadau a fyddai'n rhyddhau'r galw am le sy'n lleihau o hyd yn 
yr Archifdy.  Gofynnodd yr Aelodau a fyddai hyn yn cynnwys 
digideiddio Cofrestri Etholwyr. . 

 
PENDERFYNWYD – y dylid nodi adroddiad Archifydd Morgannwg.   
 

16 :   ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB 2018-19 

Rhoddwyd i'r Aelodau drosolwg o adroddiad Monitro Cyllideb 2018/19 a roddodd i’r Aelodau'r 
union ffigwr gwariant ac incwm hyd at 31 Gorffennaf 2018 a’r alldro refeniw blwyddyn lawn a 
ragwelir ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, 2018/19. Rhagamcanwyd gorwariant o £36,856 
yn erbyn y gyllideb flynyddol gymeradwy.  

Nododd y Pwyllgor y disgwylid y byddai'r gorwariant arfaethedig ar gostau gweithwyr a 
hyfforddiant yn cael ei wrthbwyso gan incwm grant ac adennill costau hyfforddi.  Roedd y 
gorwariant net ar gostau eiddo yn bennaf oherwydd y cynnydd mewn Ardrethi Annomestig 
Cenedlaethol. Roedd manylion am orwariant mewn Cyflenwadau a Gwasanaethau yn yr 
adroddiad, yr oedd rhai ohonynt o ganlyniad i amgylchiadau nas rhagwelwyd, ond rhagwelwyd 
tanwariant i wrthbwyso'r costau hyn.  

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau ar y sefyllfa fonitro a gofynnodd yr Aelodau am eglurhad 
ar nifer o faterion.  



 Trafododd y Pwyllgor y trefniadau prynu ar gyfer cyfrifiaduron 
newydd nas cynlluniwyd ac nas cyllidebwyd a'r gofyniad i ddilyn 
Polisïau Caffael a Diogelwch Cyngor Caerdydd a'r costau a fydd yn 
codi yn dilyn hynny. 

 Nododd y Pwyllgor fod yna gronfa gyffredinol wrth gefn ar gyfer 
gwariant sy'n uwch na'r gyllideb ac nad oedd unrhyw ddefnydd o'r 
Gronfa wedi’i gynllunio ar gyfer 2018/19.  

 Nodwyd y gallai'r defnydd ychwanegol o'r cronfeydd wrth gefn ei 
gwneud yn ofynnol i ystyried cynnydd yng nghyfraniadau'r aelodau ar 
gyfer blynyddoedd i ddod

PENDERFYNWYD – bod y sefyllfa alldro flynyddol arfaethedig ar gyfer 2018/19, fel y 
nodir yn yr adroddiad, yn cael ei nodi, a bod camau gweithredu ar waith i hawlio incwm 
a grantiau i helpu i wrthbwyso unrhyw danwariant. 
 

17 :   DYCHWELEB ARCHWILIO CYMRU WEDI’I HARCHWILIO 2017-18 

Rhoddwyd i’r Aelodau Ddychweleb derfynol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2017-2018 a 
dywedwyd wrthynt nad oedd dim newidiadau wedi’u gwneud yn dilyn archwiliad gan Swyddfa 
Archwilio Cymru a arweiniodd at farn anghymwys. Cymeradwyodd y Pwyllgor y swyddogion 
am eu gwaith dyfal wrth baratoi'r cyfrifon.  

18 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: 

Mae cyfarfod nesaf Cydbwyllgor Archifau Morgannwg i’w gynnal am 2.00pm ar ddydd Gwener 
14 Rhagfyr 2018.

The meeting terminated at 3.25 pm


