
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 CYFARFOD O 
BELL ar Dydd Gwener, 21 Mai 2021 yn 2.00 pm. 
 
Yn bressenol: 
 

 

Aelodau: 
 

John, Cyngor Bro Morgannwg (Cadeirydd) 
Cynghorwyr Colbran, Cynor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
(Dirprwy Gadeirydd) 
Cowan, Cyngor Caerdydd 
Cunnah, Cyngor Caerdydd 
Henshaw, Cyngor Caerdydd 
R Lewis, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Y Cynghorydd Wendy Lewis, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf 
Robson, Cyngor Caerdydd 
Smith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

   
62 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr George, Jarvie a Keith Jones. 
 
63 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
64 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 26 Mawrth 2021 fel cofnod cywir. 
 
65 :   ADRODDIAD AR GYFER Y CYFNOD - 1 MAWRTH TAN 30 EBRILL 2021  
 
Rhoddwyd diweddariad i'r aelodau ar waith, ymweliadau a chyflawniadau'r gwasanaeth 
am y cyfnod 1 Mawrth 2021 - 30 Ebrill 2021; mae’r Atodiadau yn rhestru derbyniadau 
nodedig, gwybodaeth am gasgliadau a'r ymholiadau diddorol.  
 
Uchafbwynt y chwarter byrrach hwn oedd cael y staff yn ôl yn yr adeilad ym mis Ebrill.   
Y gobaith oedd bod hyn yn ddefnydd parhaus.   Mae gwaith yn mynd rhagddo i baratoi'r 
adeilad i'r cyhoedd ddychwelyd, er na fydd hynny'n edrych fel y gwnaeth cyn y 
pandemig.  

 
Mae staff wedi parhau i ymateb i ymholiadau ac ymdrin â materion gystal ag y gallant 
yn ystod y cyfnod anodd hwn.   Mae gwaith wedi'i gwblhau ar y Cynllun Strategol 
newydd ar gyfer 2021-2026, gan roi rhywfaint o ffocws a chyfeiriad i flaenoriaethau dros 
y flwyddyn i ddod.    
 
Tynnwyd sylw'r Aelodau at y gwaith a wnaed yn ystod mis Ebrill pan gymerodd yr 
Archifau ran yn ymgyrch cyfryngau cymdeithasol #Archif30, dan arweiniad Cymdeithas 



Archifau a Chofnodion yr Alban.  Mae'r ymgyrch yn gweld gwasanaethau archifau o bob 
cwr o'r byd yn postio cynnwys bob dydd yn ystod mis Ebrill ar themâu hashnod dyddiol.   
Mae'r negeseuon wedi derbyn ymateb da iawn, gan gynyddu ymgysylltiad y 
gwasanaethau yn sylweddol yn enwedig ar Twitter. 

 
Y thema ar #Archif30 ar 19 Ebrill oedd #DirgelwchYrArchif.  Dewisodd yr Archifau rannu 
casgliad o ffotograffau o bobl o Ddociau Caerdydd, wedi dyddio rhwng 1900-1920, ac 
ychydig iawn o wybodaeth oedd ganddynt ar eu cyfer.  Cafodd y negeseuon derbyniad 
da ar y cyfryngau cymdeithasol.  Fe'i codwyd gan y BBC ac fe'i darlledwyd i ddechrau ar 
wefan BBC Wales News.   Yna, cyrhaeddodd wefan genedlaethol BBC News, gan ddod 
ar un adeg y drydedd stori a darllenwyd fwyaf y dydd.  Yna gwahoddwyd yr Uwch 
Archifydd i drafod y ffotograffau ar BBC Breakfast ac ar BBC Wales Today.  Roeddent 
hefyd yn ymddangos mewn stori ar Wales Online, ac mae ymholiadau gan y cyfryngau 
yn parhau i ddod i law.  Mae'r ffotograffau bellach ar gael i'w gweld fel oriel ar ein 
gwefan.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 
 
Diolchodd yr Aelodau i'r Archifydd am adroddiad llawn gwybodaeth a diddorol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ynghylch agor yr adeilad i'r cyhoedd.   Dywedodd yr 
Archifydd eu bod yn gobeithio agor ym mis Mehefin a bod pethau'n cael eu cwblhau ar 
hyn o bryd i alluogi hyn i ddigwydd.  Nodwyd, pan fydd dyddiad yn cael ei gadarnhau, y 
bydd hyn yn cael ei hysbysebu ar y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol.   Nodwyd hefyd y 
gallai fod yn rhaid i bobl drefnu apwyntiadau i ddod i mewn ac efallai y bydd angen rhoi 
dogfennau mewn cwarantîn, ond roedd canllawiau'n newid yn gyflym ar hyn.  
 
PENDERFYNWYD: nodi'r adroddiad. 
 
66 :   CYNLLUN STRATEGOL 2021-2026  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn cyflwyno'r Cynllun Strategol 
newydd ar gyfer 2021-2026.  
 
Adroddir ar gynnydd tuag at dargedau i bob cyfarfod o'r Cydbwyllgor.   Mae'r Cynllun 
Strategol hwn yn rhoi cyfeiriad i'r gwasanaeth ar gyfer y blynyddoedd nesaf.   Bwriedir 
iddo fod yn ddogfen waith fel y gellir ychwanegu cyfleoedd newydd ato yn ystod tymor y 
Cynllun.   Bydd cynllun blynyddol yn dod o hyn bob blwyddyn er mwyn llywio gwaith y 
staff, a bydd adroddiad yn erbyn hynny ym mhob adroddiad chwarterol i'r Cydbwyllgor; 
mae llawer o dasgau a gweithgareddau'n rhedeg dros nifer o flynyddoedd felly mae'n 
ddefnyddiol i'r gwasanaeth gael syniad o'r hyn y mae'n anelu ato dros gyfnod hirach.  
Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol at ddibenion Achredu Archifau a bydd yn sail i 
dempled adrodd diwygiedig ar gyfer y Cydbwyllgor.  
 
PENDERFYNWYD: i gymeradwyo'r Cynllun Strategol ar gyfer 2021-2026. 
 
67 :   ARCHIF DDARLLEDU GENEDLAETHOL  
 
Fel yr adroddwyd i gyfarfodydd blaenorol y Cydbwyllgor, mae Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru wedi gofyn i Archifau Morgannwg gynnal Cornel Clipiau, a fydd yn caniatáu i 
ddeunydd o'r Archif Ddarlledu Genedlaethol gael ei ddangos ar derfynellau pwrpasol yn 
yr adeilad.  Bwriedir lleoli'r Cornel Clipiau yn y dderbynfa yn Archifau Morgannwg a 



bydd ganddo gyswllt VPN uniongyrchol â'r deunydd (sy'n cynnwys lluniau archif BBC 
Cymru, ITV Cymru ac S4C). 

 
Mae LlGC wedi gofyn i'r cytundeb fod ar ffurf Prydles.   Mae hyn yn datrys materion 
iddynt o ran hawlfraint y deunydd a'i ddefnydd yn Archifau Morgannwg.   Nid yw'r 
Brydles wedi'i hatodi i'r adroddiad hwn oherwydd rhesymau cyfrinachedd, ond mae 
wedi'i rhoi i holl aelodau'r Cydbwyllgor o flaen llaw. 
 
Mae cynnal Cornel Clipiau’r Archif Ddarlledu Genedlaethol yn Archifau Morgannwg yn 
cynnig cyfle i arddangos y deunydd hwn yn lleol yng Nghaerdydd ac ar gyfer yr ardal 
gyfan.  Mae'n ychwanegiad defnyddiol iawn i'r cyfleusterau yn yr adeilad, a'r gobaith yw 
y bydd yn cael ei ddefnyddio'n eang gan ystod eang o bobl.   Mae'r adroddiad hwn yn 
rhan o'r gwaith tuag at gwblhau'r cytundeb.   Y gobaith yw y bydd y terfynellau'n cael eu 
gosod ac yn barod i'w lansio yn gynnar yn 2022.  
 
PENDERFYNWYD: i gymeradwyo'n ffurfiol lofnodi'r cytundeb gan Archifydd 
Morgannwg. 
 
68 :   ADRODDIAD ALLDRO ARCHIFAU MORGANNWG 2020/21  
 
Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr adroddiad hwn yn cyflwyno trosolwg byr o'r sefyllfa 
ariannol am y flwyddyn, ynghyd â'r ffurflen Archwiliad Cymru (AW) ddrafft heb eu 
harchwilio ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021.  Mae angen cwblhau 
tudalen pedwar o'r ffurflen, 'Cymeradwyaeth ac Ardystio gan y Pwyllgor', ond 
cyflwynwyd y datganiadau ariannol drafft heb eu harchwilio i'r Pwyllgor er gwybodaeth 
yn unig. 
 
Y SEFYLLFA ALLDRO DERFYNOL AR GYFER 2020/21  
 
Mae Cydbwyllgor Archifau Morgannwg wedi cymeradwyo cyllideb arfaethedig o 
£654,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 yn flaenorol, i gael ei hariannu gan 
gyfraniadau gan y chwe awdurdod lleol sy’n aelodau. Wedyn, cytunwyd ar y gyllideb 
arfaethedig a chafodd ei chadarnhau gan bob awdurdod lleol sy’n aelod. 

 
Mae'r tabl isod yn crynhoi'r sefyllfa alldro derfynol ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21:  

 

 Cyllideb 
£ 

Gwirioneddol 
£ 

Amrywiad 
£ 

Gwariant 855,861 965,773 109,911 
Incwm (151,861) (255,590) (103,729) 
Cronfa Wrth Gefn (50,000) (56,182) (6,182) 

Gwariant Net 654,000 654,000 0 

 
Darparodd Atodiad 1 ddadansoddiad manwl o alldro 2020/21.  
 
Amlinellodd swyddogion y pwyntiau allweddol o'r adroddiad i'r Aelodau.  
 
FFURFLEN FLYNYDDOL ARCHWILIO CYMRU AR GYFER 2020/21  
 
Daeth y Datganiad Blynyddol drafft ar gyfer y flwyddyn i ben 31 Mawrth 2021 heb ei 
ystyried ar hyn o bryd. Nid yw Archwilio Cymru wedi dechrau archwilio'r cyfrifon eto, ond 
bydd y Datganiad Blynyddol ar gael i'w archwilio gan y cyhoedd am 20 diwrnod gwaith 



llawn ym mis Mehefin.  Bydd y dyddiadau'n cyd-fynd ag arddangosfa Cyngor Caerdydd, 
sydd eto i'w chadarnhau ar hyn o bryd.   Fodd bynnag, hysbysir yr Aelodau pan fydd yr 
arddangosfa'n dechrau.    

 
Er mwyn cwrdd â gofyniad Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u 
diwygiwyd) rhaid i'r Ffurflen Flynyddol gael ei chymeradwyo gan y Pwyllgor cyn 31 Mai 
yn syth ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol.  Os nad yw’r cyfrifon wedi'u cwblhau erbyn yr 
amser hwn, mae'n rhaid cymeradwyo’r cyfrifon cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol.  
Unwaith y mae'r archwiliad wedi'i gwblhau ac ar ôl i Archwilio Cymru lofnodi’r Alldro 
Blynyddol, byddai’n cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor i'r aelodau ei gymeradwyo ynghyd ag 
unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad wedi’u cyflwyno, rhoi neu wneud gan Archwilio 
Cymru. 
 
PENDERFYNWYD:  
1. Nodi'r sefyllfa alldro ar gyfer 2020/21. 

2. Nodi a llofnodi Datganiad Blynyddol drafft Archwilio Cymru ar gyfer 2020/2021 sydd 
wedi’i atodi. 

 
69 :   DYDDIADAU’R CYFARFODYDD NESAF  
 
Cynigiwyd y dyddiadau canlynol ar gyfer cyfarfodydd ar gyfer 2021/22.  
 
20 Awst 2021 
19 Tachwedd 2021 
18 Chwefror 2022 
20 Mai 2022 
 
Byddai'r dyddiadau hyn yn cael eu cadarnhau/diwygio yn dilyn ystyriaeth y 
Cyfarwyddwr.  
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 3.00 yr hwyr 
 


