
CYDBWYLLGOR ARCHIFAU MORGANNWG 
 
DYDD GWENER, 26 MAWRTH 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd John(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Burnett, Cowan, Cunnah, Jarvie, K Jones, R Lewis, 
Y Cynghorydd Wendy Lewis, Robson a/ac Smith 
 

57 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Colbran, George, Henshaw a Barbara 
Jones. 
 
58 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
59 :   COFNODION  
 
Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol yn amodol ar gynnwys y Cynghorydd 
Jarvie ar y rhestr o’r rhai a oedd yn bresennol. 
 
60 :   ADRODDIAD AR GYFER Y CYFNOD 1 RHAGFYR 2020 - 28 CHWEFROR 

2021  
 
Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am waith, ymweliadau a 
chyflawniadau'r gwasanaeth yn ystod y cyfnod 1 Rhagfyr 2020 – 28 Chwefror 2021; 
yr Atodiadau sy'n rhestru derbyniadau nodedig, gwybodaeth am gasgliadau a'r 
ymholiadau diddorol. 
 
Pwysleisiodd yr Archifydd hefyd y gwaith pwysig sy'n cael ei wneud gydag Iechyd a 
Diogelwch yng Nghyngor Caerdydd i sicrhau bod yr adeilad yn ddiogel i ailagor i staff 
a'r cyhoedd.  Amlinellwyd mesurau fel sgriniau, cyfarpar diogelu personol, trefnu slot 
amser ymlaen llaw, archebu dogfennau ymlaen llaw, niferoedd is yn yr adeilad, 
ymbellhau cymdeithasol yn yr ystafell chwilio a'r angen i roi dogfennau mewn 
cwarantîn..  Pwysleisiodd yr archifydd mai dim ond pan fydd yn ddiogel y bydd yr 
adeilad yn agor. 
 
I grynhoi, dywedodd yr Archifydd fod pandemig Covid wedi achosi nifer o broblemau i 
Archifau Morgannwg dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae'n parhau i gyflwyno tirwedd 
weithredu heriol.  Roedd wedi bod yn braf iawn sicrhau cronfeydd ychwanegol o 
arian yn ystod y cyfnod diwethaf ar gyfer offer ychwanegol, ac i adennill rhywfaint o'r 
incwm y mae'r gwasanaeth wedi'i golli. 

 
Mae'r tîm wedi parhau i weithio'n galed er gwaethaf yr heriau o ran gweithio gartref, 
ateb ymholiadau a llenwi archebion hyd eithaf eu gallu heb fynediad llawn-amser i'r 
casgliadau.  Mae nifer y gwahanol brosiectau, cyfleoedd allgymorth, a hyfforddiant ac 
ati y mae wedi gallu eu hadrodd yn dangos bod gwaith wedi parhau a bod pob cyfle'n 
cael ei gymryd i hyrwyddo'r casgliadau a'r gwasanaeth, i'r graddau y mae'n ymarferol 
ar hyn o bryd.  Mae llawer o gyfleoedd eraill ar y gorwel, felly dylai'r gwasanaeth 
barhau i ddatblygu a thyfu i'r flwyddyn ariannol sydd i ddod. 



 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y Cyfryngau Cymdeithasol a nodon nhw’r cynnydd sydyn yn 
nifer y bobl sy’n hoffi/rhoi sylwadau ar rai erthyglau a gofynnon nhw a oedd hyn yn 
rhywbeth y gellid ei nodi ac o bosibl ei atgynhyrchu.  Dywedwyd wrth yr Aelodau eu 
bod yn aml yn bostiadau gyda lluniau a/neu erthyglau am bethau sydd o fewn cof 
pobl fel y Bwrdd Glo neu erthyglau/lluniau yn ymwneud â Chorfforaeth Datblygu Bae 
Caerdydd. 
 
Diolchodd yr Aelodau i'r Archifydd am adroddiad llawn gwybodaeth a thrylwyr.  
Eglurodd yr Archifydd ei bod am gynyddu ymgysylltiad ag Aelodau'r Cydbwyllgor wrth 
symud ymlaen, hoffai gwrdd â phob Aelod yn ei Awdurdod ei hun, pan fo'n bosibl, i 
nodi blaenoriaethau a meysydd ffocws ar gyfer y Gwasanaeth. 
 
Trafododd yr Aelodau bwysigrwydd cadwraeth ddigidol o ran cofnodion Awdurdodau 
Lleol; pwysigrwydd cael cofnod o benderfyniadau a mewnwelediad i sut mae 
sefydliadau'n gweithio a hefyd cofnodion Gwasanaethau Plant/Mabwysiadu.  
Cynigiodd yr Aelodau i weithio gyda'r Archifydd i ddatblygu hyn.  Eglurodd yr 
Archifydd fod llawer o waith i'w wneud a bod cofnodion Gwasanaethau 
Plant/Mabwysiadu wedi'u dewis fel blaenoriaeth, roedd yn gobeithio y byddai hyn yn 
taro tant gyda Llywodraeth Cymru gan ei bod yn gobeithio y byddai’n rhoi arian ar 
gyfer hyn. 
 
PENDERFYNWYD: nodi'r adroddiad. 
 
61 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 21 MAI 2021 AM 2PM  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 3.00 pm 
 


