
CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG 
 
Cofnodion Cyfarfod y Cydbwyllgor Archifau Morgannwg yn Archifau Morgannwg - Clos 
Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd ar Dydd Gwener, 13 Mawrth 2020 yn 2.00 pm. 
 
Yn bressenol: 
 

Cynghorydd John (Cadeirydd) 

Aelodau: 
 

Cynghorwyr Burnett, Colbran, Cowan, Cunnah, Henshaw, 
Jarvie, Jones, Lewis, Robson a/ac Smith  
 
 

25 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
26 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
27 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion cyfarfod 18 Rhagfyr 2019 yn gofnod cywir a chawsant eu 
llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
28 :   ADRODDIAD AR GYFER Y CYFNOD - 1 RHAGFYR 2019 - 29 CHWEFROR 

2020  
 
Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am waith, ymweliadau a 
chyflawniadau'r gwasanaeth yn ystod y cyfnod 1 Rhagfyr 2019 – 29 Chwefror 2020; y 
Dangosfwrdd Amcanion, Atodiadau sy'n rhestru derbyniadau nodedig, gwybodaeth am 
gasgliadau a'r ymholiadau diddorol.  
 
I grynhoi, esboniodd yr archifydd ei fod wedi bod yn chwarter cynhyrchiol arall sydd 
wedi cynnwys cynnydd ym mhob rhan o'r gwasanaeth. Ychwanegodd ei bod yn braf 
nodi datblygiad yr uned gadwraeth fel arweinydd ar gyfer cadwraeth archifau yng 
Nghymru. Roedd llwyddiant parhaus y rhaglen gwirfoddolwyr yn dwyn ffrwyth o ran mwy 
o hygyrchedd a chapasiti ar gyfer cyhoeddusrwydd. Roedd y cyfleoedd partneriaeth yn 
parhau i dyfu tra bod y partneriaid presennol yn dychwelyd gyda phrojectau newydd. 
Bydd cyfathrebu gwell gyda PCW yn codi proffil y gwasanaeth ac yn agor adnoddau 
digidol i gynulleidfa ehangach. Roedd y staff yn fedrus, yn ymroddedig ac yn deyrngar 
ac roedd yr aelodau’n gefnogol iawn.  I gloi, ychwanegodd yr Archifydd y bydd yr 
archifau'n trosglwyddo i ddwylo newydd mewn cyflwr rhagorol, yn barod am beth 
bynnag a ddaw yn ystod y deg mlynedd nesaf.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau:  
 
Trafododd yr Aelodau pa un a oedd y cynnydd yn y tâl postio yn ddigonol, gan ystyried 
costau llythyrau mawr ac amser y staff.  Nodwyd nad oedd llawer o ddogfennau yn cael 
eu postio a bod gan bobl eu gwybodaeth ar CD gan amlaf, ond dywedodd yr Archifydd y 
byddent yn adolygu hyn. 
 
Nododd yr Aelodau y perfformiad a boddhad cynyddol cwsmeriaid. 



 
Diolchodd yr Aelodau i'r Archifau am gynnig cyfleusterau storio dros dro ar gyfer 
Amgueddfa Pontypridd yn dilyn llifogydd Storm Dennis.  Esboniodd yr Archifydd fod y 
dogfennau ar eu pen eu hunain a'u bod yn gobeithio cael y contract i'w glanhau; roedd 
posibilrwydd hefyd y byddai rhai cofnodion yn cael eu gadael yn yr Archifau am eu bod 
yn ddogfennau archifol ac nid yn ddogfennau amgueddfa. 
 
Llongyfarchodd yr Aelodau'r gwasanaeth ar eu proffesiynoldeb gan nodi bod y 
derbyniadau a'r gwerth maent yn ei ddarparu yn aruthrol. 
 
Roedd yr Aelodau eisiau diolch i'r Archifydd gan fynegi eu gwerthfawrogiad am ei holl 
waith caled dros y blynyddoedd yn y gwasanaeth. 
 
PENDERFYNWYD:  Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
29 :   CYNLLUN BLYNYDDOL 2019-2020  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn eu diweddaru ar y gwaith o 
gyflawni'r targedau a nodir yn y Cynllun Blynyddol ar gyfer 2019-2020. 
 
Eglurodd yr Archifydd fod y cynllun yn hanfodol wrth nodi ac adleoli'r adnoddau sydd ar 
gael tra'n parhau i flaenoriaethu targedau dan bob un o feysydd y gwasanaeth.  Fel yn y 
blynyddoedd blaenorol, mae targedau wedi tueddu i fethu oherwydd amgylchiadau y tu 
allan i reolaeth fewnol gan fod staff yn cyfrannu at y gwaith o fonitro'r cynllun yn 
rheolaidd ac yn ymwybodol o'u targedau ac wedi cytuno arnynt.   
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau:  
 
Trafododd yr aelodau yr amgylchedd ystorfa ac eglurodd yr Archifydd am osodiadau 
paramedr pan oedd y gwasanaeth wedi symud i'r adeilad.  Nodwyd ei bod yn bwysig 
cael 'drifft tymhorol' gan fod newidiadau cyflym yn y tymhered yn wael ar gyfer y papur 
a'r memrwn.  Roedd wedi cymryd rhai blynyddoedd i weithio ar hyn ac wedyn dod o hyd 
i gontractwr i edrych ar hyn, ei ddatrys ac wedyn addysgu'r staff sut i reoli'r tymheredd. 
 
PENDERFYNWYD: nodi'r cynnydd a wnaed tuag at amcanion allweddol yn y cynllun. 
 
30 :   UNRHYW FATER ARALL  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y gwasanaeth wedi cael unrhyw gyngor gan Gyngor 
Caerdydd mewn perthynas â Covid-19 ac a fyddai'r Archifau yn cael eu cau i’r cyhoedd.  
Eglurodd yr Archifydd fod hyn yn bosibl, ond bu'n rhaid iddynt rhoi datganiad i Gyngor 
Caerdydd.  Roedd 1 aelod o staff agored i niwed wedi cael cyngor i weithio o gartref a 
byddai unrhyw ddiweddariadau pellach yn cael eu rhoi i'r cydbwyllgor. 
 
31 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
22 Mai 2020 am 2.00pm 
 
Daeth y cyfarfod I ben yn 3.00 pm 
 


