
CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG 
 
DYDD MERCHER, 18 RHAGFYR 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd John(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Cowan, Cunnah, George, Henshaw, Jarvie, 
R Lewis, Y Cynghorydd Wendy Lewis a/ac Robson 
 

18 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Nicole Burnett a 
Keith Jones. 
 
19 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
20 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Medi 2019 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
21 :   ARCHIFAU MORGANNWG - CYNLLUN BLYNYDDOL 2020-21  
 
PENDERFYNWYD: nodi'r adroddiad. 
 
22 :   ADRODDIAD AM Y CYFNOD RHWNG MEDI – 30 TACHWEDD 2019  
 
Dywedodd yr Archifydd wrth y Cydbwyllgor fod Laura Cotton wedi'i phenodi fel yr 

archifydd newydd; roedd yn dymuno diolch i'r Aelodau ar y Panel Penodi ac i Dr Snook am 

gynghori ar y broses dechnegol. 

 

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am waith, ymweliadau a chyflawniadau'r 

gwasanaeth yn ystod y cyfnod 1 Medi 2019 – 30 Tachwedd 2019; y Dashfwrdd Amcanion, 

Atodiadau sy'n rhestru derbyniadau nodedig, gwybodaeth am gasgliadau  a'r ymholiadau 

diddorol.  

 
Yn gryno, esboniodd yr Archifydd ei fod wedi bod yn chwarter prysur arall sydd wedi 
gweld y staff yn ymateb gyda'r ymroddiad arferol i'r galw am fynediad a phresenoldeb 
mewn digwyddiadau cenedlaethol a chymunedol. Mae wedi bod yn arbennig o braf 
cael cydnabyddiaeth ryngwladol am ein gwaith yn ymgysylltu â'r gymuned a'r rhaglen 
gwirfoddolwyr, y mae'r ddau ohonynt yn ganolog i strategaeth cyflawni 
gwasanaethau Archifau Morgannwg. Mae'r diddordeb academaidd newydd yn 
nharddiad Donetsk yn awgrymu y bydd Archif Ymchwilio Hughesovka yn goroesi’n 
hawdd ymadawiad ei greawdwr. Bydd llwyddiannau diwydiant Cymru hefyd yn fwy 
hygyrch i ymchwilwyr drwy gatalogau newydd fel y deunydd BGC a lanlwythwyd i 
Hyb yr Archifau. Mae staff wedi gweithio'n galed i sicrhau llwyddiant parhaus wrth 
ddenu cyllid grant i wella cadwraeth a chatalogio, gan agor y Casgliad i fwy o 
ddefnyddwyr. Mae'r gwasanaeth nid yn unig yn dod drwy'r cwtogi yn y gwasanaethau 
cyhoeddus ond yn parhau i arbrofi gyda rhaglenni mynediad arloesol a chyfleoedd i 
gynhyrchu incwm.  



 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau:  
 
Cyfeiriodd Aelodau at arian ‘Beichiau Newydd’ a gofynnwyd a dderbyniwyd hyn yn 
hwyr gan fod y gwaith wedi'i gwblhau y llynedd.  Eglurodd yr Archifydd ei fod yn dod 
o'r Adran Gyfiawnder i'r Archifau Cenedlaethol yna maent yn dosbarthu'r arian fel y'i 
cyfrifir ar adneuon.  Esboniodd yr Archifydd ymhellach ei bod wedi gwybod bod 
ganddynt lawer o waith i mewn ond nad oedd yn siŵr beth fyddai'r taliad.  Talodd yr 
Adran Gyfiawnder yn hwyr ac ymddiheurodd yr Archifau Cenedlaethol yn fawr iawn 
am fod yr arian wedi dod yn hwyr yn y flwyddyn.  Hwn yw'r taliad mwyaf a gafodd yr 
Archifau gan mai dyma'r uchafswm deunydd a gymerwyd mewn blwyddyn.  Nodwyd 
nad oes yn rhaid gwario'r arian ar y flwyddyn ariannol gyfredol na'i ad-dalu, ond bod 
angen llunio adroddiad yn rhoi manylion am yr arian a wariwyd. 
 
PENDERFYNWYD:  Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
 
23 :   ADRODDIAD CYLLIDEB ARCHIFAU MORGANNWG 2020-21  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn rhoi alldro refeniw y flwyddyn 
lawn a ragwelir ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.  Roedd hefyd yn manylu ar y 
gyllideb refeniw arfaethedig ar gyfer 2020/21. Amlinellodd swyddogion y prif bwyntiau 
gwybodaeth o'r adroddiad a rhoddwyd y crynodeb canlynol o wybodaeth: 
 
Ar gyfer y flwyddyn gyfredol, rhagwelir y bydd cost net darpariaeth gwasanaeth 
Archifau Morgannwg yn £601,945 yn erbyn y gyllideb a gymeradwywyd, sef 
£654,000. Mae hyn yn cynnwys y tyniadau i lawr o'r cronfeydd wrth gefn o £50,000 
fodd bynnag, gan gynrychioli tanwariant cyffredinol o £52,055. Os nad oes angen y 
tyniad i lawr, bydd gwarged o tua £2,000 i'w ychwanegu at y Gronfa wrth gefn. 
 
Ni fydd unrhyw newid yng nghyfraniadau'r Awdurdod Lleol y cyllidebwyd ar eu cyfer 
yn 2020/21. Bydd defnyddio'r gronfa wrth gefn gyffredinol i dynnu £50,000 i lawr yn 
ariannu'r bwlch yn y gyllideb yn ogystal â tharged ychwanegol ar gyfer arbedion 
incwm. 

 
Cynigir i'r defnydd o'r Gronfa wedi'i gyllidebu fod yn £50,000 yn 2020/21 a £25,000 
yn 2021/22, ac ar ôl hynny bydd angen nodi arbedion pellach neu bydd gofyn cael 
cyfraniadau ychwanegol gan yr Awdurdodau Lleol sy’n aelodau. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau fel yr isod: 
 
Mewn perthynas â'r costau dŵr uchel sy'n destun anghydfod i’r Archifau, roedd yr 
aelodau o'r farn y dylid gwirio cofnodion cyhoeddus i weld y biliau dŵr a gyhoeddwyd 
gan House of Sports, ac i weld a fyddai Priffyrdd yn gallu darllen mesurydd dŵr yr 
Archifau sydd wedi'i leoli yn Sloper Road. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at gyflwyno peth o'r wybodaeth yn yr adroddiad h.y. pan fydd 
maes wedi gorwario ond yna byddwch yn gweld y rhoddir cyfrif amdano mewn man 
arall yn yr adroddiad.  Dywedodd swyddogion y byddai hyn yn cael ei newid wrth 
symud ymlaen fel ei fod yn darllen mwy fel adroddiad incwm a gwariant, ac y byddai'r 
arian yn cael ei wrthbwyso'n glir. 
 



Gofynnodd yr Aelodau pryd cafodd cyfraniad yr awdurdodau lleol ei gynyddu 
ddiwethaf.   Eglurodd yr Archifydd na fu cynnydd mewn cyfraniadau a chadwyd yr un 
lefel am y tair blynedd diwethaf; hyd yn oed gyda'r cynnydd yn yr ardreth annomestig 
genedlaethol maent wedi llwyddo i beidio â gorfod cynyddu cyfraniadau'r ALl.  Pe 
byddai hyn yn angenrheidiol yn y dyfodol dim ond cynnydd canrannol bach fyddai'n 
cael ei wneud. 
 
Roedd aelodau o'r farn ei bod yn sefyllfa dda i fod ynddi gan nad oedd y cronfeydd 
wrth gefn yn cael eu defnyddio.  Cytunodd y swyddogion a dywedodd fod y cyllid 
‘Beichiau Newydd’ wedi caniatáu hyn. 
 
Roedd yr aelodau o'r farn y dylai trafodaethau o ran cyfraniadau'r ALl fod yn digwydd 
gan fod y cyllid grant yn anrhagweladwy nawr, er mwyn i ALlau allu ei gynnwys yn eu 
cyllidebau.  Dywedodd swyddogion fod swyddogion cyllid ALlau wedi derbyn 
adroddiadau ac y byddai'r sgyrsiau hyn yn cael eu dilyn yn y flwyddyn newydd. 
 
 
PENDERFYNWYD:   
 

 Nodi'r sefyllfa a ragwelwyd ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 fel y'i cyflwynir 
ym mharagraffau 2 i 20 yr adroddiad hwn.   

 

 Argymell y dylid derbyn cynigion cyllideb ddrafft 2020/21, fel y'u cyflwynir ym 
mharagraffau 21 i 42 o'r adroddiad hwn. 
 

 Argymell bod swyddogion yn bwrw ymlaen â gwaith gyda chynrychiolwyr 
awdurdodau lleol i ddatblygu dull cynaliadwy o ymdrin â'r heriau cyllidebol yn y 
tymor canolig. 

 
 
 
24 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Trafododd aelodau'r Cydbwyllgor y newid yn y dyddiad cau mewn perthynas â'r 
Datganiad o Gyfrifon hyd at 31 Mai 2020.  O ganlyniad i'r drafodaeth hon, cytunwyd 
symud dyddiad y cyfarfod ym mis Mehefin 2 wythnos ymlaen. 
 
Cytunwyd ar y rhestr ddiwygiedig o gyfarfodydd sydd i ddod: 
 
13 Mawrth 2020 – 2pm  
22 Mai 2020 – 2pm  
11 Medi 2020 – 2pm  
11 Rhagfyr 2020 – 2pm  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm 
 


