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Ein 
pwrpas1

Mae adeiladau hanesyddol a henebion archaeolegol Cymru yn rhan mor bwysig o 
dreftadaeth Cymru â’i chasgliadau mewn amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd. Dyna 
pam y cafodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC) ei sefydlu ym 1908 i astudio 
a chofnodi’r cestyll ac abatai, eglwysi a chapeli, ffermydd a mwyngloddiau, bythynnod 
ac adeiladau cyhoeddus, bryngaerau a thomenni claddu sy’n creu amgylchedd 
hanesyddol unigryw Cymru.

Y fynedfa i Ysbyty Dolgellau (mae’r goleuadau a chamerâu diogelwch modern wedi’u tynnu). Mae hanes meddygol 
Cymru yn hir a chymhleth. Mae’n cwmpasu meddygon canoloesol chwedlonol, meddygon proffesiynol a ‘thraddodiadol’ 
yr oes fodern gynnar, a datblygiad systemau gofal iechyd lleol a ysbrydolodd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol modern. 
Mae’r amrywiaeth o ysbytai yng Nghymru yn adlewyrchu’r hanes hwn – o adfeilion canoloesol, i adeiladau a godwyd 
neu a addaswyd adeg rhyfel, i gyfleusterau modern. NPRN 409686

Mae’r cofnodion a grëwn gan ddefnyddio 
ein gwaith maes ein hunain a deunyddiau 
sy’n cael eu creu a’u rhoi i ni gan ein 
partneriaid a charedigion yn ffurfio Cofnod 

Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC), sef 
trydydd casgliad cenedlaethol Cymru (ceir y 
ddau arall yn Amgueddfa Cymru a Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru).
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Ffenestr wydr lliw yn Synagog Ffynone, Abertawe. NPRN 408696
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Wrth ymgymryd â’r gwaith hwn, ein bwriad 
yw gwneud llawer mwy na chreu cofnod i’r 
oesoedd i ddod, er mor werthfawr yw hynny 
fel tystiolaeth o Gymru’r gorffennol. Mae’r 
ymchwil a wnawn i ddeall y gwahanol fathau 
o adeiladau hanesyddol a henebion yn helpu 
i adnabod yr enghreifftiau gorau a’u diogelu 
rhag cael eu dymchwel neu eu newid mewn 
ffordd anaddas. Mae hyn yn sicrhau eu bod 
yn goroesi a bod amgylchedd hanesyddol 
Cymru yn parhau’n gyfoethog, amrywiol 
a gwerthfawr i bobl Cymru, heddiw ac yn y 
dyfodol, ac i’r ymwelwyr niferus sydd mor 
hanfodol i economi twristiaeth Cymru.
 
Rydym wedi cael ein noddi gan Lywodraeth 
Cymru ers 1999; cyn hynny, caem ein 
cyllido gan y Swyddfa Gymreig. Byddwn yn 
ychwanegu at ein cyllid creiddiol o £1.617m 
drwy dderbyn incwm ar ffurf grantiau a 

Mae’r Comisiwn yn cynnwys hyd at 10 Comisiynydd Brenhinol a Chadeirydd 
sydd wedi’u penodi gan y Goron o dan broses penodiadau cyhoeddus 
Llywodraeth Cymru. Cânt gydnabyddiaeth am fynychu cyfarfodydd o dan 
fformiwla a bennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Comisiynwyr yn cyfarfod 
yn ffurfiol ddwywaith y flwyddyn, ym mis Ebrill a mis Hydref, i osod cyfeiriad 
strategol y sefydliad ac i oruchwylio, herio a chynghori’r staff, a bydd y Pwyllgor 
Llywodraethu Corfforaethol a Chyllid yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, ym 
mis Ionawr a mis Gorffennaf. Byddant hefyd yn cyflawni rôl werthfawr yn 
unigol drwy fentora staff, gwasanaethu ar baneli cyfweld, adolygu cymheiriaid 
a darparu arweiniad yn eu meysydd arbenigol nhw eu hunain.

Ein Comisiynwyr

Ein pwrpas
thrwy werthu llyfrau a ffotograffau. Yn 
ogystal, mae Llywodraeth Cymru yn talu 
am y swyddfeydd a rannwn gyda Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ac am 
storio ein cofnodion mewn storfa archifau 
fodern bwrpasol.

Mae hefyd yn talu am y 38 o staff arbenigol 
a gyflogir gan y Comisiwn Brenhinol, gan 
gynnwys ymchwilwyr sy’n gweithio yn 
y maes i gofnodi adeiladau a henebion 
archaeolegol a thîm ymroddgar o staff 
gwasanaeth cyhoeddus ac archifyddion sy’n 
gofalu am y llyfrgell ac ystafell ymchwil, gan 
ateb ymholiadau a helpu ymwelwyr i ddod 
o hyd i’r deunydd sydd ei angen arnynt o’n 
casgliad enfawr o ffotograffau, lluniadau, 
dogfennau a setiau data digidol.

Yn sgil ymddeoliad Dr Eurwyn Wiliam, 
penododd Ei Mawrhydi Y Frenhines yr 
Athro Nancy Edwards – ein Cadeiryddes 
gyntaf erioed – ym mis Mawrth 2019. 
Hefyd fe gafodd Dr Hayley Roberts, 
arbenigwraig ar dreftadaeth arforol, 
a Jonathan Vining, arbenigwr ar 

bensaernïaeth yr 20fed ganrif, eu 
penodi’n Gomisiynwyr gan y Frenhines. 
Mae gan y Comisiwn bum menyw a 
phedwar dyn yn Gomisiynwyr bellach 
ac mae’n falch o fod wedi cywiro’r 
anghydbwysedd rhyw blaenorol.
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Aelodau Presennol Bwrdd y Comisiynwyr

Rhes uchaf o’r chwith i’r dde:
Cadeirydd: Yr Athro Nancy Edwards BA, PhD, FBA, FLSW, FSA
Is-Gadeirydd: Ms Catherine S. Hardman MA, MA, FSA
Mr Thomas O. S. Lloyd MA, OBE, DL, FSA
Mrs Caroline Crewe-Read BA, MPhil, FRSA, MAPM
Mr Neil Beagrie BA, FRSA

Rhes isaf o’r chwith i’r dde:
Dr Louise Emanuel MA, MSc, PhD, PGCODE
Mr Chris Brayne
Dr Hayley Roberts LLB, PhD, FHEA
Mr Jonathan Vining BSc, BArch, MSc, RIBA, AoU

Mr Christopher Catling MA, FSA, MCIfA

Ysgrifennydd (Prif Weithredwr)
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Cofio Anna Rhoslyn Evans

Gyda thristwch mawr y clywsom am farwolaeth Anna Evans, ein Swyddog Prosiect Treftadaeth 
Ddisylw?, ym mis Awst 2019, yn dilyn digwyddiad ar safle gwersylla ger Caernarfon. Oherwydd 
ei chefndir ym maes y celfyddydau, ei chariad at hanes a’i phrofiad o weithio gyda phobl ifanc 
roedd Anna’n gallu dod â dychymyg a brwdfrydedd i’w gwaith yn y Comisiwn. 

Bu’n rheolwraig benigamp prosiect 
‘Ceredigion Gyfyngedig?’ y Comisiwn, a 
ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol, a dangosodd sut mae 
gweithio gyda phobl ifanc yn ein hysgogi i 
feddwl o’r newydd am y lleoedd a’r hanes 
sydd o’n cwmpas ymhob man. Prosiect dan 
arweiniad pobl ifanc yw hwn sy’n elwa ar 
ymrwymiad ac ymroddiad Panel Ieuenctid 

Treftadaeth Ceredigion, grŵp a sefydlwyd 
gan Anna pan oedd hi’n gweithio yn 
Amgueddfa Ceredigion. Bydd ffrwyth ei llafur 
yn parhau, ymhell y tu hwnt i ganlyniadau’r 
prosiect hwn. Yn ystod yr amser y bu’n 
gweithio gyda ni fe chwyldrodd y ffordd y 
meddyliwn am ymgysylltu â phobl o bob 
oedran a chefndir; roedd yn ysbrydoliaeth i  
ni oll.
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Gwobrau ‘Cymraeg yn y Gweithle’
Braint gan y Comisiwn Brenhinol oedd ennill Gwobr y Cyflogwr yn seremoni ‘Cymraeg yn y 
Gweithle’ 2018 (Ceredigion, Powys a Sir Gâr). Hefyd rydym yn llongyfarch David Thomas ar 
ennill y wobr ‘Cymraeg yn y Gweithle’ am ddysgwr y flwyddyn, a Tom Pert a Reina van der 
Wiel a ddaeth yn ail.

David Thomas, Sue Billingsley (Rheolwr Adnoddau Dynol), Angharad Williams (Swyddog Iaith Gymraeg) a Reina van der 
Wiel yn y seremoni ‘Cymraeg yn y Gweithle’.
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Ein gwaith 
maes a’n hymchwil                                         2

Bydd tîm y Comisiwn Brenhinol o staff maes hynod brofiadol yn ymgymryd â rhaglen 
brysur o waith arolygu i gofnodi a dehongli adeiladau hanesyddol, tirweddau a henebion 
Cymru drwy gyfrwng arolygon archaeolegol, ffotograffiaeth, sganio laser
3D, ffotograffiaeth o’r awyr a LiDAR (sganio laser o’r awyr). Mae ein strategaeth 
arolygu’n cynnwys prosiectau’n seiliedig ar thema neu ardal sy’n datblygu gwybodaeth 
a dealltwriaeth o elfennau o’n treftadaeth sydd heb eu cynrychioli’n ddigonol, sydd o 
bwys aruthrol, neu sydd mewn perygl oherwydd esgeulustod, difrod amgylcheddol  
neu ddatblygiadau.

Arolygu o’r awyr:  
ailysgrifennu hanes ar ôl sychder 2018
Roedd y tywydd poeth a sych rhwng 
Ebrill a Mehefin 2018 yn ddelfrydol ar 
gyfer cofnodi archaeoleg o dan y ddaear 
a ddatgelwyd wrth i olion crasu ac olion 
cnydau ddod i’r golwg. Yn hytrach na 
hedfan dros ardaloedd o olion cnydau yng 
Nghymru sydd wedi’u hastudio’n fanwl 
eisoes, y mae llawer ohonynt wedi cael eu 
harolygu’n rheolaidd am bron 50 mlynedd, 
penderfynwyd canolbwyntio ar ardaloedd 

Anheddiad o’r Oes Haearn a ddarganfuwyd ger Cas-gwent, 19 Gorffennaf 2018.

lle roedd cwestiynau pwysig i’w hateb o 
hyd. Cafodd 100 safle newydd eu darganfod 
yng Nghymru yn ystod cyfnod o dair 
wythnos pan dynnwyd  5,700 o ffotograffau. 
Ariannwyd sawl taith hedfan arfordirol gan 
Brosiect CHERISH yr Undeb Ewropeaidd 
(gweler tudalen 20) ac ariannwyd arolwg 
o’r awyr o dirwedd Ystrad Fflur gan 
Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur.
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Roedd y darganfyddiadau o’r oes 
gynhanesyddol yn cynnwys un o’r 
crugfynwentydd mwyaf y gwyddom amdani 
yn Sir Benfro, a gofnodwyd yn Crosswell 
(NPRN 423423), crugfynwentydd newydd 
ger Rhuthun (NPRN 424494 a 424495) a 
heneb ffurf hengoraidd yn Downs ym Mro 
Morgannwg (NPRN 423455). Darganfuwyd 
llawer o lociau amddiffynnol o’r Oes Haearn, 
gan gynnwys enghraifft iseldirol brin yng 
Ngellifor, Dyffryn Clwyd (NPRN 423430), 
safle amlglawdd cymhleth uwchlaw Aber-
soch yn fferm Fach (NPRN 423304) a oedd 
yn wylfa Rufeinig o bosibl, ac anheddiad 
amddiffynnol cymhleth yn Wet Wood, St 
Arvans, Sir Fynwy (NPRN 424030) sy’n cael 
ei ddehongli fel canolfan grym a adeiladwyd 
gan bobl y rhanbarth uwchlaw dyffryn Gwy 
yn yr Oes Haearn. 

Caer Rufeinig fach newydd ei darganfod ger Magwyr, de Cymru, 6 Gorffennaf 2018.

Darganfuwyd beddau o’r Oesoedd Canol 
cynnar yn y grugfynwent o’r Oes Efydd 
yn Dollwen, Ceredigion (NPRN 423785), a 
chofnodwyd olion crasu newydd ar safleoedd 
henebion Cadw ledled Cymru, gan ddarparu 

Rydym wedi ychwanegu at ein gwybodaeth 
o Gymru Rufeinig hefyd. Darganfuwyd 
dau wersyll cyrch (yn Three Cocks, Powys, 
NPRN 423861, a Five Lanes, Sir Fynwy, 
NPRN 423454) a dwy gaer atodol newydd 
(yn Carrow Hill, Sir Fynwy, NPRN 423337, 
a Three Cocks, Powys, NPRN 423858), a 
chadarnhawyd caer atodol arall yn Great 
House, Brynbuga, Sir Fynwy, NPRN 86829). 
Cofnodwyd safleoedd sawl fila bosibl, a 
chyfres syfrdanol o adeiladau allanol na 
wyddem amdanynt yng nghaer Rufeinig Pen 
y Gaer, Cwmdu, Powys (NPRN 92190). Mae 
heol Rufeinig newydd ei chofnodi i’r de o 
Gaerfyrddin yn awgrymu’n gryf bod caer neu 
borthladd Rhufeinig yng Nghydweli.

tystiolaeth o adeiladau nad oeddem yn 
gwybod amdanynt yng Nghastell Dinbych, 
Abaty Tyndyrn ac Abaty Llandudoch a’r 
cyffiniau.
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Sylw gan y cyfryngau 
Denodd y darganfyddiadau, a ddisgrifiwyd 
gyntaf ar ein tudalennau Facebook ar 6 a 10 
Gorffennaf 2018, gryn sylw yn y cyfryngau 
ar hyd a lled y byd. Recordiwyd cyfweliadau 
â gorsafoedd radio yng Nghymru, Canada, 
yr Unol Daleithiau a Seland Newydd, ond 
oherwydd prinder amser nid oeddem yn gallu 
derbyn gwahoddiadau o Japan ac asiantaeth 
newyddion Al Jazeera. Am yr un rheswm, 
bu’n rhaid gwrthod ceisiadau niferus gan 
wahanol gwmnïau teledu er i ni gymryd rhan 
yn The One Show ar BBC ac yn ‘Heatwave 

Dr Toby Driver, Uwch Ymchwilydd (Arolygu o’r Awyr) a Syr Tony Robinson ar y rhaglen ‘Hidden Britain by Drone’.

Ymddangosodd erthyglau sylweddol yn 
Current Archaeology, British Archaeology 
a chylchgrawn Etifeddiaeth y Cymry 
Cadw, a bydd papur cynhwysfawr ar 
y darganfyddiadau Rhufeinig, wedi’i 
ysgrifennu gan Toby Driver, Barry Burnham a 
Jeffrey Davies, yn cael ei gyhoeddi yn 2020 
yn y cylchgrawn Britannia.  

Symbylwyd gwaith maes newydd hefyd gan 
ddarganfyddiadau 2018. Cafodd arolwg 
geoffisegol, wedi’i ariannu gan y prosiect 

Special’ y gyfres Hidden Britain by Drone ar 
Sianel Pedwar a gyflwynwyd gan Syr Tony 
Robinson. Cafodd ffotograffau trawiadol o 
olion cnydau yng Nghymru sylw mawr ar 
wefannau newyddion Fox News a’r New York 
Post. Cafwyd y traffig mwyaf erioed ar wefan 
y Comisiwn Brenhinol ei hun a chawsom 
ein hysgogi gan hyn i ailwampio’r dudalen 
flaen er mwyn hyrwyddo ein casgliadau 
archaeoleg o’r awyr yn eu cyfanrwydd, ac nid 
lluniau eleni yn unig.

CHERISH, ei wneud o’r wylfa Rufeinig 
bosibl yn Aber-soch, ac ymgymerodd 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed â 
gwaith arolygu geoffisegol, wedi’i ariannu 
gan Cadw, ar safleoedd filâu posibl yn Sir 
Benfro a Sir Gâr. Cadarnhaodd cloddiadau 
gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-
Powys yn Abaty Cwm-hir mai mynwent 
ganoloesol mewn cyflwr da i’r gorllewin o’r 
abaty yw’r clwstwr o ‘byllau’ a gofnodwyd 
yn ystod ein harolwg o’r awyr ar 9 
Gorffennaf 2018.
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Mae adeiladau’r ugeinfed ganrif yn amrywiol iawn o ran ffurf ac arddull, o adeiladau 
Celfyddyd a Chrefft troad y ganrif i Friwtaliaeth y cyfnod ar ôl y rhyfel. Mae’r gwahanol 
arddulliau hyn yn adlewyrchu newidiadau cymdeithasol a diwylliannol mawr yng Nghymru 
a thrwy’r byd: arweiniodd ffactorau megis y cynnydd enfawr mewn twristiaeth ac adloniant, 
perchenogaeth ceir ar raddfa eang, darparu tai cymdeithasol, a diwygiadau lles, iechyd ac 
addysg, at lu o brosiectau adeiladu arloesol. Mae llawer o’r adeiladau hyn bellach yn mynd 
â’u pen iddynt ac mewn perygl o gael eu dymchwel ac mae’r Comisiwn yn gweithio i sicrhau 
bod yr enghreifftiau gorau’n cael eu cofnodi a’u deall.

Cafodd Gorsaf Heddlu 
Wrecsam ei hadeiladu 
rhwng 1973 a 1975. 
Cafodd ei chynllunio gan 
y pensaer Stuart Brown ar 
y cyd â Phensaer y Sir, Eric 
Langford Lewis. Cafodd 
ei hadeiladu o goncrit 
cyfnerth, a nodwedd 
fwyaf amlwg y safle oedd 
y tŵr canolog cantilifrog 
wyth-llawr trawiadol, 
yn ymestyn o ‘goesyn’ 
concrit lle roedd y grisiau 
a siafftiau’r lifft. Roedd yn 
gartref i’r prif swyddfeydd 
a’r ystafelloedd briffio 
a chyfweld, yn ogystal â 
swyddfeydd i’r Heddlu 
Arbennig. Caewyd y drysau 
i’r adeilad rhyfeddol hwn 
ym mis Ionawr 2019 cyn 
iddo gael ei ddymchwel a’i 
ailddatblygu. Caniatawyd 
i’r Comisiwn Brenhinol 
fynd ar y safle i gynnal 
arolwg ffotograffig a bydd 
canlyniadau’r arolwg hwn, 
ynghyd â chynlluniau’r 
adeilad, yn cael eu harchifo 
yng Nghofnod Henebion 
Cenedlaethol Cymru.

Treftadaeth yr ugeinfed ganrif mewn perygl

Gorsaf Heddlu Wrecsam. NPRN 424383

Ein gwaith maes a’n hymchwil
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Mae Coleg Harlech a Theatr Ardudwy 
(NPRN 407668 a 407907) yn rhan o safle 
cymhleth ar arfordir gorllewinol Meirionnydd 
a adeiladwyd o amgylch Plas Wernfawr, tŷ 
Celfyddyd a Chrefft a godwyd rhwng 1908 
a 1910 gan George Walton, pensaer o’r 
Alban, i Reolwr Gyfarwyddwr Kodak, George 
Davison. Prynwyd y safle ym 1925 drwy 
ymyriad Thomas Jones, a bu’n goleg preswyl 
addysg oedolion hyd 2017. Cafodd llyfrgell 
ei hychwanegu, a phaentiwyd murluniau 
gan yr arlunydd Robert Baker ar ddechrau’r 
1930au sy’n cofnodi ethos y sefydliad. Bu 
datblygiad mawr ar ddiwedd y 1960au pan 

Cyntedd Theatr Ardudwy, Harlech. NPRN 407907 

godwyd neuadd breswyl 12-llawr a Theatr 
Ardudwy (yn lle theatr gerdd a gawsai ei 
dinistrio mewn tân). Dyluniwyd y ddwy 
gan y pensaer Gerald Latter o Bartneriaeth 
Colwyn Foulkes ac fe’u hystyrir yn 
enghreifftiau gwych o Friwtaliaeth goncrit. 
Gwnaed cofnod ffotograffig cynhwysfawr, 
gan gynnwys ffotograffau gigapicsel 
360-gradd o’r lleoedd pwysicaf, a bydd hyn, 
ynghyd ag adroddiad ymchwil ar yr adeilad, 
yn cael eu cynnwys yng Nghofnod Henebion 
Cenedlaethol Cymru.
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Cyplau bongam yn cynnal Ysgubor Maestorglwyd, Llanigon, i’r de o’r Gelli Gandryll. O gasgliadau Cofnod 
Henebion Cenedlaethol Cymru: © Paul R. Davis. NPRN 25890

Dendrocronoleg
Cynhaliwyd ein rhaglen dyddio blwyddgylch (dendrocronoleg) eleni mewn partneriaeth 
â Phrifysgol Abertawe fel rhan o’r cynllun Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 
II (KESS II). Rydym yn ariannu myfyriwr ymchwil i ymgymryd â gwaith ymchwil ym 
maes ‘Defnyddio isotopau sefydlog i ddyddio adeiladau hanesyddol ar hyd a lled Cymru’ 
dan oruchwyliaeth yr Athro Neil Loader a’r Athro Danny McCarroll. Weithiau fe fydd 
dendrocronoleg yn methu â darparu dyddiad. Mae ffurf newydd ar ddyddio gwyddonol 
yn mesur yr isotopau ocsigen sefydlog yn y blwyddgylchau ac yn eu cymharu â chronoleg 
gyfeiriol mewn ffordd debyg i ddendrocronoleg gonfensiynol.

Ein gwaith maes a’n hymchwil
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Cafodd y dechneg hon ei defnyddio’n 
ddiweddar gan Brifysgol Abertawe, Labordy 
Dendrocronoleg Rhydychen a’r Comisiwn 
Brenhinol i ddyddio Maestorglwyd, tŷ 
neuadd ffrâm nenfforch cynnar ger y Gelli 
Gandryll. Dangosodd y dechneg i’r coed 
a ddefnyddiwyd i adeiladu Maestorglwyd 
gael eu torri i lawr yng Ngaeaf 1411/12 

Ysgubor Ddegwm, Y Fenni. NPRN 43353

Oherwydd llwyddiant y dechneg newydd, 
mae’n bosibl y bydd modd dyddio adeiladau 
na fu’n bosibl eu dyddio o’r blaen. Er 
enghraifft, bydd yn cael ei defnyddio 

yn ystod blynyddoedd olaf gwrthryfel 
Owain Glyndŵr. Bydd yr ymchwil KESS yn 
canolbwyntio ar goed yng ngorllewin Cymru 
sy’n tyfu’n gyflym oherwydd bod gan y 
rhain ddilyniannau byr o flwyddgylchau y 
mae’n amhosibl eu dyddio wrth ddefnyddio 
dendrocronoleg gonfensiynol.

ym Mhrifysgol Abertawe i ddadansoddi 
samplau’r Comisiwn Brenhinol o’r ysgubor 
ddegwm yn y Fenni, y methwyd â’u dyddio 
drwy ddendrocronoleg gonfensiynol.
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Partneriaethau
a grantiau                                         3

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r Comisiwn Brenhinol wedi datblygu 
partneriaethau proffesiynol gyda’r prif sefydliadau sy’n ymwneud â deall, diogelu, gwella 
a chreu mynediad i dreftadaeth naturiol a diwylliannol Cymru, gan gynnwys yr RSPB, 
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod 
Dewi Sant a phrifysgolion Abertawe, Caerdydd, Bangor, Caer ac Aberystwyth, a nifer o 
awdurdodau lleol a grwpiau gwirfoddol.

Helen Rowe (chwith), Swyddog Ymgysylltu Cymunedol y Prosiect Llongau-U, yn arddangosfa’r Lle Hanes a drefnwyd ar 
gyfer Eisteddfod Caerdydd gan Amgueddfa Cymru, Cadw, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Stori Caerdydd, 
Archifau Morgannwg, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent, Cyfnewidfa Treftadaeth a Diwylliant Tiger Bay 
a’r Byd, a’r Comisiwn Brenhinol.

Yn ogystal â’r grant creiddiol a dderbyniwn 
gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi sicrhau 
arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol, Cronfa Inter-Reg yr Undeb 
Ewropeaidd, Cadw, a Chyngor Ymchwil 
y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae’r 
prosiectau hyn bellach yn cyfrif am oddeutu 

18 y cant o’n hincwm ac mae hyn wedi 
ein galluogi i benodi staff ychwanegol i 
ymgymryd â gweithgareddau sy’n cyfrannu 
at gyflawni ein cylch gwaith o dan y Warant 
Frenhinol, sef ymchwilio i’r amgylchedd 
hanesyddol a churaduro cofnodion.
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Partneriaeth Strategol   
Cymru Hanesyddol
Sefydlwyd Partneriaeth Strategol Cymru Hanesyddol yn 2017 i feithrin cydweithrediad 
a phartneriaeth rhwng y pedwar sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am dreftadaeth 
ddiwylliannol Cymru – y Comisiwn Brenhinol, Cadw, Amgueddfa Cymru a Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru. Mae gan y Bartneriaeth bedwar prif weithgor y cynrychiolir y Comisiwn 
Brenhinol arnynt gan aelodau staff ac enwebeion undeb llafur. Bydd y rhain yn cyfarfod 
yn rheolaidd i ymdrin â materion yn ymwneud â chyfleoedd masnachol, gwasanaeth 
cwsmeriaid, meithrin sgiliau, a gwasanaethau cymorth.

Casgliad y Werin Cymru
Parhaodd y Comisiwn i arwain llinyn Arloesedd Casgliad y Werin Cymru (CYW). Eleni fe 
ddefnyddiwyd platfform microwefannau CYW i lansio dwy wefan newydd: Treftadaeth 
Ddisylw? (treftadaethddisylw.cymru/) a Prosiect Llongau-U Cymru 1914-18: Coffáu’r Rhyfel 
ar y Môr (prosiectllongauu.cymru/). 

Cyflwynodd y grŵp meithrin sgiliau 
gynllun strategol i’r Dirprwy Weinidog yn 
2018,  ynghyd â chyfres o argymhellion a 
dderbyniwyd mewn egwyddor. Mae’r rhain 
yn cynnwys ymgymryd ag archwiliad sgiliau 

manwl i ddarganfod pa sgiliau arbenigol 
y bydd eu hangen ar y sector yn ystod y 
blynyddoedd nesaf a sut y cânt eu meithrin 
drwy gyfuniad o recriwtio wedi’i dargedu, 
hyfforddiant ac uwch-sgilio staff presennol.

http://treftadaethddisylw.cymru/
https://prosiectllongauu.cymru/
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Hefyd lluniwyd adroddiad ar sut y gellir 
defnyddio treftadaeth ddigidol i helpu i hybu 
cynhwysiad a lles cymdeithasol (yn enwedig 
i bobl sy’n byw gyda dementia), a gwnaed 
argymhellion ynghylch sut i ddefnyddio 

Partneriaethau a grantiau

CYW i gyflawni hyn. Bydd y gwaith hwn, sy’n 
cynnwys meithrin perthnasoedd yn ogystal â 
gwneud gwelliannau technegol, yn parhau y 
flwyddyn nesaf.
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CHERISH:  
Y prosiect newid hinsawdd
Prosiect pum mlynedd o hyd sy’n cael ei arwain gan y Comisiwn Brenhinol ac a fydd yn derbyn 
€4.1 o arian Ewropeaidd yw CHERISH. Mae’n dwyn ynghyd bedwar partner o Gymru ac 
Iwerddon i astudio effeithiau newid hinsawdd ar dreftadaeth arfordirol a chymunedau basn 
Môr Iwerddon.

Mae grŵp monitro cymunedol CHERISH wedi cael ei sefydlu yn Sir Benfro i fonitro llongddrylliad rhynglanw yr Albion. 
NPRN 272842

Trefnodd CHERISH sesiynau ar dreftadaeth 
a newid hinsawdd yng nghynhadledd 
2018 Cymdeithas Archaeolegwyr Ewrop 
yn Barcelona a’r Gynhadledd Archaeoleg 
Dirwedd yn Newcastle upon Tyne. Ym mis 
Mai fe gynhaliwyd sesiwn broffesiynol 
yn Llandudno i fwy na 80 o randdeiliaid 
o Gymru, Iwerddon, Lloegr a’r Alban 
sy’n gweithio yn y sectorau amgylchedd 

Yn ystod ail flwyddyn y prosiect mae’r tîm 
wedi cwblhau gwaith monitro man cychwyn 
ar naw o’r 13 safle sy’n cael eu hastudio yng 
Nghymru, wedi creu neu ddiweddaru 82 o 
gofnodion amgylcheddol hanesyddol newydd 
ac wedi archifo 959 o eitemau. Arweiniodd 
gwaith arolygu o’r awyr at ddarganfyddiadau 

archaeolegol newydd yn ardaloedd y 
prosiect CHERISH, gan gynnwys olion traed 
anifeiliaid yng ngogledd Cymru sy’n dyddio’n 
ôl i’r cyfnod cynhanesyddol, olion cnydau 
yn Sir Benfro a Gwynedd, a llongddrylliad 
rhynglanw yng ngogledd Cymru.

hanesyddol ac amgylchedd naturiol. Ym mis 
Hydref, mynychodd 40 aelod o’r cyhoedd 
ysgol undydd CHERISH o’r enw ‘Wynebu’r 
Stormydd’ i ddysgu am waith y prosiect. 
Cynhaliwyd teithiau tywys drwy gydol y 
flwyddyn ar y safle CHERISH yn Ninas 
Dinlle yng Ngwynedd, a rhoddwyd sgyrsiau 
i grwpiau cymunedol yng Ngheredigion, Sir 
Benfro a Gwynedd.
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‘Y prosiect Llongau-U’
Partneriaeth rhwng y Comisiwn Brenhinol, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg 
Forwrol a rhyw 20 o amgueddfeydd a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru yw’r prosiect 
Rhyfel Llongau-U dwy-flynedd, sy’n derbyn cyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Llynges o gychod, pob un yn cynrychioli bywyd a gollwyd, wedi’u creu â llaw gan blant lleol a grwpiau cymunedol yn 
Llanelli. Mae bellach yn rhan o gasgliad parhaol Amgueddfa Parc Howard.

Partneriaethau a grantiau
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Mae technegau arolygu geoffisegol arloesol 
wedi cael eu defnyddio i gipio delweddau 
cydraniad-uchel o longddrylliadau llongau-U 
Almaenig a’r llongau a suddwyd ganddynt 
ar hyd arfordir Cymru ym 1917 a 1918. 
Defnyddiwyd data o’r sganiau i greu 
modelau 3D drwy gymorth technoleg 
argraffu ddigidol ac i greu cyfres o ‘ddeifiau 
rhithwir’ er mwyn dangos beth sy’n gorwedd 
o dan y tonnau. Mae ein partneriaid 

Gellir mynd i wefan y prosiect https://
prosiectllongauu.cymru/ i ddarllen y storïau 
a ddarganfuwyd gan staff y prosiect a’n 
partneriaid ac i weld llawer o arddangosion 
rhyngweithiol a grëwyd o ddata sonar 

Portread o longwr a gollwyd, traeth Ynys-las, Ceredigion, 11 Tachwedd 2018, a grëwyd fel rhan o’r prosiect ‘Pages of the 
Sea’, prosiect coffáu ar gyfer y DU gyfan y buom yn cydweithredu ag ef.

cymunedol wedi ymgymryd â gwaith 
ymchwil, wedi creu dehongliadau artistig, 
wedi cynnal arddangosfeydd a diwrnodau 
i’r gymuned, ac wedi trefnu digwyddiadau 
coffáu i gasglu hanesion newydd a chofio 
am y colledion. Ymgymerwyd ag arolygon 
ecolegol ar rai o’r llongddrylliadau a all fod 
yn fan cychwyn ar gyfer monitro newidiadau 
pellach i arfordir Cymru a’i fywyd môr.

amlbaladr. Bydd rhai o’r storïau hyn yn 
cael eu defnyddio’n sylfaen ar gyfer llu o 
ddeunyddiau trawsgwricwlaidd sy’n cael eu 
datblygu at ddefnydd ysgolion cynradd ar 
draws Cymru.

https://prosiectllongauu.cymru/
https://prosiectllongauu.cymru/


23

Ein 
harchif                                     4

Archif cenedlaethol parhaol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru yw Cofnod 
Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Fe’i cynhelir at ddefnydd cenedlaethau heddiw 
ac yfory ac fe’i cedwir yn fyw drwy ei ddiweddaru a’i wella’n gyson, gan ymgorffori 
canlyniadau ein gwaith maes ein hunain a deunyddiau am yr amgylchedd hanesyddol 
sy’n cael eu cynhyrchu gan sefydliadau eraill yng Nghymru a thu hwnt.

1,600,000 
o negatifau

2,000,000 
o ffotograffau

8.4 TB 
TB o ddata digidol  

50,000 
o luniadau

32,000 
o adroddiadau’n ymwneud  

ag adeiladau a henebion

45,000 
o fapiau ar  

wahanol raddfeydd
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Mae’r Cofnod yn cynnwys mwy na 2 filiwn 
o ffotograffau, llyfrgell arbenigol a miloedd 
lawer o luniadau, arolygon, adroddiadau a 
mapiau, ac fe’i defnyddir yn gyson ar gyfer 
gwaith addysgol mewn ysgolion, ymchwil 
mewn prifysgolion, gwaith cynhyrchwyr 
teledu a chyhoeddwyr llyfrau, gwneud 
penderfyniadau cynllunio a datblygu, 
ymchwil i hanes teuluol, dysgu gydol oes, a 
phrosiectau treftadaeth gymunedol.

Casgliad John Cornwell 

Dwy ddelwedd ddigidol wedi’u tynnu 
o negatifau asetad yng Nghasgliad 
John Cornwell: chwith (NPRN 634351), 
gweithwyr a wagen lo yng Nglofa Ocean 
Deep Navigation a gynhyrchai’r ‘glo ager’ 
o ansawdd uchel a ddefnyddid mewn 
agerlongau a boeleri diwydiannol ar hyd 
a lled y byd ar ddiwedd y 19eg ganrif a 

14,545  
o eitemau catalog ar gyfer 
cofnodion digidol

Eleni:

23,320  
o gofnodion catalog wedi’u creu 
(y llynedd 10,728)

Hefyd mae gennym raglen barhaus o ddigido 
daliadau archifol penodol gan ddefnyddio 
ein huned ddigido fewnol. Mae’r gwaith hwn 
yn cynnwys sganio negatifau ffotograffig 
sydd mewn perygl er mwyn eu diogelu a 
digido casgliadau hanesyddol detholedig. 
Gall y cyhoedd fynd i’n gwefan, Coflein, i 
weld fersiynau ansawdd is o’r delweddau a 
gynhyrchwn drwy’r rhaglen ddigido.

dechrau’r 20fed ganrif. Daeth David Davies, 
perchennog y lofa, yn filiwnydd cyntaf 
Cymru; de (NPRN 634284), glowyr yng 
Nglofa Maerdy yn cael tynnu eu llun wrth 
ymyl wagen a oedd yn cynnwys y llwyth 
tram olaf o lo i’w godi yn Rhondda ar 30 
Mehefin 1986.
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Eitemau newydd
Yn ogystal â nifer fawr o archifau prosiect archaeolegol a dderbyniwyd gan Archaeoleg 
Cymru, yr Archaeological Perspectives Analysis Consultancy, Trysor, Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol Clwyd-Powys ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, rhai o’r 
ychwanegiadau mwyaf nodedig at y casgliad yn 2018-19 yw:

• Cofnodion yn ymwneud â’r cais am statws Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer Diwydiant 
Llechi Gogledd Cymru, yn cynnwys pedwar adroddiad nodweddu trefol a hefyd 
ffotograffau cysylltiedig (mwy na 600 o ddelweddau digidol) wedi’u comisiynu gan 
Gyngor Sir Gwynedd a dynnwyd gan Richard Hayman. 

Cofeb Ryfel Bethesda, yn edrych tua’r gogledd, tynnwyd gan Richard Hayman ar 16 Chwefror 2017. NPRN 637778

• Lluniadau pensaernïol a deunydd amrywiol a gynhyrchwyd neu a gasglwyd gan Mervyn 
Pritchard, wedi’u rhoi gan y Comisiynydd Thomas Lloyd, sy’n cynnwys llawer o’r lluniadau 
a gynhyrchwyd i’w cyhoeddi yn Rhestri Sir Benfro a Sir Feirionnydd y Comisiwn Brenhinol.

• Casgliad o sleidiau a chofrestri perthynol a gynhyrchwyd neu a gasglwyd gan Cadw a’i 
ragflaenydd, y Swyddfa Gymreig, yn cynnwys casgliad helaeth o negatifau 35mm a 
thaflenni log cysylltiedig yn ymwneud â henebion cofrestredig.

• Casgliad Richard Barrett o ffotograffau lliw digidol o gapeli yng Nghymru, y gyfres gyntaf 
o ddelweddau o brosiect sydd ar y gweill.

. 

Ein harchif
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Blaenolwg a mynedfa Tabernacl, Capel yr Annibynwyr, Coleshill Terrace, Llanelli. Tynnwyd gan Richard Barrett ar 15 
Gorffennaf 2018. NPRN 643920

• Casgliad Nancy Edwards – nodiadau ymchwil a chyhoeddi yn ymwneud ag A Corpus of 
Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, cyfrolau De-Orllewin a 
Gogledd Cymru.

• Cofnodion yn ymwneud â chloddiadau yn Nhyndyrn a Brynbuga (a mannau eraill) yr 
ymgymerwyd â nhw gan y diweddar Paul Courtney yn y 1970au.

• Ffotograffau, lluniadau mesuredig ac adroddiad cyflwr ar gyfer Ysbyty Gogledd Cymru, 
Dinbych, a gynhyrchwyd fel amod caniatâd cynllunio.

• Casgliad Stanley R. Jones (rhoddwyd gan ei deulu) o luniadau a chofnodion cysylltiedig 
yn ymwneud ag adeiladau gwerinol yng nghanolbarth Cymru.
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Llongddrylliadau Bae Gelliswick, oddi ar yr arfordir i’r gorllewin o Aberdaugleddau; awyrlun arosgo a dynnwyd yn ystod 
rhaglen rhagchwilio o’r awyr y Comisiwn Brenhinol gan Toby Driver ar 30 Medi 2015. Dim ond yn achlysurol y bydd 
llongddrylliadau ac adeiladweithiau eraill i’w gweld yn y parth rhynglanw, felly amserlennir hediadau rhagchwilio pan 
fo’r llanw’n isel ac yn dilyn stormydd mawr gan fod y nodweddion hyn yn fwyaf amlwg bryd hynny. NPRN 652993 

Mae tua 

C.2,700  

o Ffeiliau Cofrestredig 
Cadw wedi’u catalogio,  
eu hailgartrefu a’u ffeilio.

Catalogiwyd tua

C.650  
o ffotograffau lliw 
digidol a dynnwyd gan 
Paul R. Davis.

Ychwanegwyd 

1,200  

o ffotograffau lliw digidol 
at Gasgliad o Awyrluniau 
Digidol Arosgo Lliw CBHC.

Ein harchif
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Gwasanaethau 
cyhoeddus                                         5

Atebodd gwasanaeth ymholiadau CHCC ychydig yn llai na 3,000 o geisiadau am 
wybodaeth yn ystod y flwyddyn, yn amrywio o gofnodion yr oedd eu hangen ar gyfer 
ymchwil hanesyddol, asesiadau effaith amgylcheddol a briffiau gwylio i archebion am 
awyrluniau i ddatrys anghydfodau dros ffiniau.

Mae ffotograffau ac animeiddiadau o’n harchifau wedi cael eu defnyddio mewn llawer o raglenni teledu, gan gynnwys 
Bargain Hunt (BBC), Hidden Wales (BBC), 6 Nations Sin Bin (BBC), Ar Werth (S4C), Adre (S4C) a The £4 Million 
Renovation: a House Lost in Time (More4). Hefyd mae ein delweddau wedi cael eu defnyddio mewn llyfrau, ar baneli 
gwybodaeth ac mewn arddangosfeydd ac i wneud cylchoedd allweddi a magnetau oergell hyd yn oed. Cynhwysodd 
Llywodraeth Cymru ein ffotograffau yn y ddogfen bolisi Blaenoriaethau’r Gweinidog ar gyfer yr Amgylchedd Hanesyddol.

Rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr 
ymholiadau Cymraeg eleni. Yn ogystal â’r 
318 o ymholiadau Cymraeg a dderbyniwyd, 
ymwelodd dau ddosbarth o oedolion a oedd 
yn dysgu Cymraeg â’n llyfrgell ac ystafell 

ymchwil fel rhan o’u cwrs a chroesawyd 52 o 
blant o ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg leol a 
dreuliodd amser gyda ni yn edrych ar effaith 
gweithgareddau pobl o’r Oes Haearn a’r cyfnod 
Brythonaidd-Rufeinig ar dirwedd Ceredigion.

11,212 o drafodion  
wedi’u cyflawni gan staff 
ein hystafell ymchwil 
mewn ymateb i 2,970 o 
ymholiadau (y llynedd 
7,719 a 1,822)

99.8% o 
ymholiadau  
wedi’u hateb o fewn  
15 diwrnod gwaith

1,126 o  
eitemau 
newydd wedi’u 
hychwanegu at ein 
catalog llyfrgell

1,180 o 
ddefnyddwyr  
wedi’u croesawu i’n 
hystafell ymchwil 
gyhoeddus  
(y llynedd 792)

Eleni:
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Bodlonrwydd defnyddwyr
Mewn Arolwg Cenedlaethol o Ymwelwyr ag Archifdai’r DU a gynhaliwyd dros gyfnod o wyth 
wythnos yn 2018, rhoddodd 77 y cant o’r rheiny a atebodd y sgôr fwyaf o 10 i ni ac ni roddodd 
neb sgôr is nag 8. Mae hyn yn ategu ffrwyth ein hymchwil ein hunain: rhoddodd 92 y cant o’r 
rheiny a lenwodd ein ffurflen bodlonrwydd defnyddwyr y sgôr fwyaf o 5 i ni sy’n dynodi bod y 
gwasanaeth yn ‘ardderchog’. Ystyrir bod ein cymhorthion darganfod gwybodaeth (ar Coflein) 
yn hawdd eu defnyddio a bod ein staff yn gyfeillgar, agos-atoch a gwybodus. 

Gwasanaethau cyhoeddus

Rhodri Lewis (de), Cynorthwyydd Ymholiadau a Llyfrgell, yn dangos deunydd archifol i fyfyrwyr o Adran Astudiaethau 
Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth.
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Ymweliadau grŵp
Croesawyd nifer fawr o ymweliadau grŵp â’n llyfrgell ac ystafell ymchwil eleni, gan 
gynnwys staff Cyfoeth Naturiol Cymru a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth a myfyrwyr 
archaeoleg, daearyddiaeth a gwyddor daear, Cymraeg, theatr a ffilm, astudiaethau llyfrgell, 
pensaernïaeth, a gweinyddu archifau. Ar gyfer pob grŵp, rhoddwyd sgwrs ar sut y gellid 
defnyddio ein hadnoddau i hybu gwaith ymchwil, arddangoswyd deunydd perthnasol 
o’n harchifau, a darparwyd taith ‘y tu ôl i’r llenni’ drwy ein storfeydd archifol. Croesawyd 
ymwelwyr hefyd yn ystod y digwyddiadau Drysau Agored ac Archwiliwch eich Archifau 
blynyddol. 

Gwirfoddolwyr yn y llyfrgell
Ym mis Medi 2018 cynhaliwyd prynhawn i ddarpar wirfoddolwyr. Y canlyniad oedd i wyth o 
wirfoddolwyr newydd ddod i weithio ar ein casgliadau llyfrgell. Maen nhw, a’n gwirfoddolwyr 
presennol, wedi canolbwyntio ar gatalogio casgliad o allbrintiau’r Grŵp Pensaernïaeth 
Werinol a llunio adroddiadau asesu ar gyfer ein llyfrau prin a hen. Maen nhw wedi cyfrannu 
464 awr o waith i’r llyfrgell eleni ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am eu hymdrechion.

Dysgu gydol oes
Yn 2018-19 darparwyd cyfanswm o

ac Uwch drwy 4  
lleoliad i fyfyrwyr

59
awr o hyfforddiant  

Addysg Bellach 

2,560
awr o wirfoddoli 

Lleoliad Sgiliau at y Dyfodol 
Eleni, croesawodd y Comisiwn ei weithiwr dan hyfforddiant cyntaf o dan raglen Sgiliau 
at y Dyfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol sy’n darparu 33 o leoedd profiad 
gwaith i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg neu waith neu’n derbyn hyfforddiant. Ymunodd 
yr hyfforddai â ni am gyfnod o dri mis a bu’n cynorthwyo Cydlynydd Prosiect Ieuenctid y 
prosiect Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig?, gan gwblhau’n llwyddiannus ddwy 
uned o’r Dystysgrif Lefel 2 CGC mewn Treftadaeth Ddiwylliannol.

(gan gynnwys 464 yn 
y Llyfrgell)
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Ymgysylltu  
â’r gymuned  6

Nod ein holl weithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd yw cyfoethogi bywydau unigolion
a chymunedau drwy roi cyfle iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol 
a threftadaeth. Yn y modd hwn, cyfrannwn at Raglen Lywodraethu Llywodraeth 
Cymru drwy helpu pobl i gyrraedd eu potensial, lleihau anghydraddoldeb a gwella lles 
economaidd a chymdeithasol mewn meysydd allweddol fel hyfforddiant sgiliau, a thrwy 
alluogi pobl i wneud y defnydd gorau o dechnolegau digidol.

Denwyd cyfanswm o  

124,783
o bobl i gymryd rhan mewn  

rhaglenni cymunedol ac estyn allan

Daeth

113,416
o’r rhain i weld ein 
harddangosfeydd

A chymerodd

11,367
o bobl ran yn ein  

digwyddiadau

Mae galw cyson am staff y Comisiwn fel 
siaradwyr cyhoeddus a byddant yn gweithio’n 
galed i rannu canlyniadau eu gwaith 
mewn cyhoeddiadau, sgyrsiau, darlithiau, 
teithiau cerdded tywys, dyddiau agored 
a digwyddiadau. Denodd ein rhaglen o 
ddarlithiau gynulleidfaoedd llawn yn Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru ac mewn mannau 
eraill i wrando ar amrywiaeth o ddarlithiau 
ar bynciau fel tai hynaf Ceredigion, ein 
casgliad o awyrluniau hanesyddol, capeli 
anghydffurfiol Cymru, teithwyr Ewropeaidd i 
Gymru, a dewiniaeth.
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Y prosiect ieuenctid  
Ceredigion Gyfyngedig?
Dechreuodd ‘Ceredigion Gyfyngedig?’, prosiect ieuenctid y Comisiwn Brenhinol, yn haf 2017. 
Mae’n cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Mae’r prosiect yn rhan o brosiect 
‘Treftadaeth Ddisylw?’ ehangach, wedi’i arwain gan Cadw, sy’n gweithio gyda phobl o bob 
rhan o Gymru. Eleni yw ail flwyddyn y prosiect, sydd wedi cael clod am ei ddull ‘o’r gwaelod 
i fyny’ o weithio – fe’i harweinir gan bobl ifanc ac mae’n adlewyrchu eu safbwyntiau am 
dreftadaeth a’r hanes sy’n werthfawr iddynt. Arweinir ein rhan ni o’r prosiect gan aelodau ifanc, 
brwd ac ymroddgar Panel Ieuenctid Treftadaeth Ceredigion (CHYPS). Yn ogystal ag ymgymryd 
â’u gweithgareddau eu hunain, bydd yn darparu gweithgareddau ar gyfer grwpiau ieuenctid 
eraill, gan gynnwys Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Cyngor Ceredigion.

Joseff Thomas ac Emily Mcauley yn gofalu am archif bapur Llawrcwmbach.
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Yn ystod 2018-19, dyfeisiodd y bobl ifanc 
brosiect o’r enw Cartref, Aelwyd, Bywyd a 
Marwolaeth: chwilio am chwedlau’r aelwyd 
yng nghartrefi cudd Ceredigion. Rhan 
allweddol o’r prosiect hwn oedd cofnodi 
cynnwys tŷ ar safle hen fwynglawdd plwm 
Llawrcwmbach ger Bontgoch. Roedd llawer 
o eitemau yn y tŷ yn dyddio’n ôl i’r 1950au 
pan oedd yn ffermdy. Ymgymerwyd â 
gwaith cofnodi gydag Uwch Ymchwilydd 

© Lauren Vickerman Poppet Studios Photography. Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd dewis CHYPS yn un o’r tri 
phrosiect ar y rhestr fer ar gyfer y categori ‘Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifainc’ yn y Gwobrau 
Angel Treftadaeth.

“Mae’r prosiect wedi dangos i mi sut i ddysgu 
sgiliau i bobl ifanc.”

“Mae’r prosiect yn cynnig cyfle i mi feithrin fy 
sgiliau arwain.”

Ymgysylltu â’r gymuned
(Adeiladau Hanesyddol) y Comisiwn 
cyn dogfennu’r arteffactau a oedd yn y 
tŷ. Mae’r perchennog wedi rhoi rhai o’r 
rhain i Amgueddfa Ceredigion. Er mwyn 
meithrin eu sgiliau, fe gymerodd y grŵp ran 
mewn gweithdai arbenigol a gynhaliwyd 
gan y Comisiwn Brenhinol, gan gynnwys 
technoleg Realiti Rhithwir, LiDAR, a dulliau 
dendrocronoleg (drwy gymryd samplau o 
eglwys Llanfihangel-y-Creuddyn).
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Gwobrau Angel  
Treftadaeth Cymru
Mewn partneriaeth â Cadw, trefnodd y Comisiwn Brenhinol ddigwyddiad 
Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru llwyddiannus iawn yng Nghastell 
Caerffili ym mis Tachwedd 2018 lle talodd unigolion adnabyddus o fyd y 
cyfryngau a maes treftadaeth deyrnged i wirfoddolwyr treftadaeth yng 
Nghymru a’u cyflawniadau.
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Gwelodd y gwesteion a oedd wedi ymgynnull ar gyfer y digwyddiad, a noddir 
gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber, broffiliau fideo o’r bobl a’r prosiectau a 
oedd wedi cyrraedd y rhestri byrion, cyn i enwau’r enillwyr gael eu cyhoeddi yn y 
chwe chategori canlynol:

• Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifainc: dyfarnwyd i Ysgol Gynradd 
Thornhill am ei sioe gerdd Cantata’r Cadoediad, a gawsai ei hysgrifennu gan y 
disgyblion ac a oedd yn seiliedig ar yr ymchwil roeddynt wedi’i wneud yn Archifau 
Morgannwg i hanes y Rhyfel Byd Cyntaf.

• Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth: dyfarnwyd i Leisiau 
o Lawr y Ffatri, prosiect lle bu gwirfoddolwyr, ar ôl cael hyfforddiant mewn technegau 
hanes llafar, yn recordio mwy na 200 o gyfweliadau ar hyd a lled Cymru er mwyn llunio 
cofnod o brofiad menywod a fu’n gweithio mewn ffatrïoedd rhwng 1945 a 1975. 

• Crefftwr neu Brentis Gorau ar Brosiect Achub neu Atgyweirio Treftadaeth: 
dyfarnwyd i Matthew Roberts a Brett Burnell am eu gwaith ar Lys Llywelyn yn 
Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, ailgread o neuadd fawr Llywelyn ap Iorwerth 
(Llywelyn Fawr) ar Ynys Môn a oedd yn seiliedig ar gofnodion ysgrifenedig ac olion ei 
balas.  

• Enghraifft Orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol (ar gyfer prosiectau’n costio 
llai na £5m): dyfarnwyd i’r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, ffermwr a bardd, y dyfarnwyd 
y Gadair iddo yn Eisteddfod Genedlaethol 1917 ar ôl ei farwolaeth ym Mrwydr 
Passchendaele.  

• Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr (ar gyfer 
prosiectau’n costio mwy na £5m): dyfarnwyd i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan 
am weddnewid yr amgueddfa i greu lle arddangos newydd ar gyfer ei chasgliadau 
hanes cymdeithasol ac archaeoleg cyfoethog ac ardaloedd newydd ar gyfer gwaith 
addysgol ac ymgysylltu cymunedol. 

• Pleidlais y cyhoedd ar gyfer y prosiect Achub Adeilad Hanesyddol Gorau: dyfarnwyd 
i Insole Court, hen gartref un o deuluoedd masnach lo pwysicaf Caerdydd, a achubwyd 
drwy ymdrechion y gymuned ac a adferwyd gan Ymddiriedolaeth Insole Court ar gost 
o £4.5m. 
 
Gellir gweld manylion llawn ar wefan Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru:  
https://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwobrauangeltreftadaethcymru/

Ymgysylltu â’r gymuned

https://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwobrauangeltreftadaethcymru/
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Symposiwm Mapiau 
Mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, cynhaliwyd trydydd 
Symposiwm Mapiau Carto-Cymru ym mis Mai 2018 ar y thema ‘Siartio’r 
Moroedd’. Ystyriwyd mai ein sesiynau ar y prosiectau CHERISH a Llongau-U 
oedd uchafbwyntiau’r symposiwm.

Mynychwyr Symposiwm Mapiau Carto-Cymru 2018, yn cynnwys Daniel Hunt (ail o’r chwith), Ymchwilydd CHERISH, a 
Deanna Groom (ail o’r dde), Uwch Ymchwilydd (Arforol), o’r Comisiwn Brenhinol.
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2018: Blwyddyn y Môr
 
Cyfrannodd y Comisiwn Brenhinol at Flwyddyn y Môr yng Nghymru drwy drefnu 
arddangosfa, wedi’i chefnogi gan Cadw a’i chyd-guraduro gennym ni, Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru ac Amgueddfa Cymru, o’r enw Tra Môr yn Fur / Wales and the Sea. Roedd y cyhoedd 
yn gallu gweld yr arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 29 Medi 2018 a 
23 Chwefror 2019. Paratowyd arddangosfa lai o faint hefyd, a agorodd yn Amgueddfa’r 
Glannau Abertawe ym mis Tachwedd 2018, ac arddangosfa deithiol, y bu galw mawr 
amdani mewn lleoliadau ledled Cymru, gan gynnwys Castell Aberteifi, Gwarchodfa Natur 
Ynys-hir yr RSPB a nifer o safleoedd Cadw. Ymddangosodd Angharad Williams, ein Rheolwr 
Ymgysylltu â’r Cyhoedd, ar raglenni ‘Heno’ a ‘Prynhawn Da’ S4C i siarad am  
yr arddangosfeydd.

Cynhaliwyd yr arddangosfa yn Llyfrgell Caerfyrddin ym mis Rhagfyr 2018, a gwahoddwyd nifer o ysgolion lleol i’w gweld.

Ymgysylltu â’r gymuned
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Blwyddyn y Môr oedd thema Y Lle Hanes 
hefyd yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 
ym Mae Caerdydd, a gafodd ei agor gan 
y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, 
Chwaraeon a Thwristiaeth. Arddangoswyd 
gwrthrychau a ffotograffau a oedd yn 
olrhain hanes cymunedau morwrol amrywiol 
ardal Bae Caerdydd. Roedd y stondin mewn 
safle amlwg yng Nghanolfan y Mileniwm 
a denodd 6,115 o ymwelwyr, gan gynnwys 
y rheiny a fynychodd ein gweithdai ar 
ffotograffiaeth o’r awyr a’r prosiect 
llongau-U.

I nodi Blwyddyn y Môr, cafodd y prosiectau 
Llongau-U a CHERISH le amlwg ar ein 
stondin. Daeth tua 1,050 o bobl i’n 
gweld, gan gynnwys Prif Weinidog Cymru 

Rhoddodd stondin y Comisiwn yn Sioe 
Frenhinol Cymru le i aelodau Panel Ieuenctid 
Treftadaeth Ceredigion hyrwyddo eu prosiect 
Ceredigion Gyfyngedig?, a buom yn  dangos 
sut y defnyddiwyd technoleg Realiti Rhithwir, 
fel rhan o’n prosiect ‘Taith i’r Gorffennol’ i 
gasglu disgrifiadau o Gymru gan deithwyr o 
Ffrainc a’r Almaen, i ail-greu Abaty Tyndyrn 
fel yr edrychai pan ymwelai teithwyr ag ef yn 
y 18fed ganrif.

a’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, 
Chwaraeon a Thwristiaeth, a Gweinidog dros 
Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon San 
Steffan.
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Gwasanaethau 
ac adnoddau digidol                                         7

Rhai o’n gwefannau mwy arbenigol yw:
• Prydain oddi Fry (https://britainfromabove.org.uk/cy/), lle gellir gweld lluniau sy’n dod 

o gasgliad Aerofilms;
• Anghydffurfio Digidol: Hanes Capeli Cymru (https://cbhc.gov.uk/darganfod/capeli/), 

sy’n adrodd hanes capeli Cymru mewn perthynas â chrefydd, pensaernïaeth, diwylliant 
a chymdeithas;

• Rhestr o Feysydd Brwydro Hanesyddol yng Nghymru (http://meysyddbrwydro.cbhc.
gov.uk/), sef adnodd ymchwil addysgol a deongliadol sy’n ymdrin â meysydd brwydro 
a safleoedd gwrthdaro hanesyddol eraill yng Nghymru, ac a gynhyrchwyd i gynyddu 
gwybodaeth, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo ymchwil pellach;

• Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol (https://cbhc.gov.uk/darganfod/rhestr-o-
enwau-lleoedd-hanesyddol/), mynegai o enwau lleoliadau daearyddol a nodir mewn 
ffynonellau a oedd ar gael cyn y Rhyfel Byd Cyntaf;

• Casgliad y Werin Cymru (https://www.casgliadywerin.cymru/), a reolir mewn 
partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru, adnodd archifol 
enfawr sy’n adrodd hanes Cymru a’i phobl drwy gyfrwng delweddau, dogfennau, sain a 
ffilm a roddwyd gan unigolion a grwpiau cymunedol; 

Mae technoleg ddigidol yn allweddol i gyflawni ein dyletswyddau o dan y Warant 
Frenhinol a’n cylch gwaith gan Lywodraeth Cymru ac mae wrth wraidd ein gwaith 
fel sefydliad gwybodaeth. Rydym ar flaen y gad o ran dulliau arolygu arloesol a 
thechnolegau GIS ac mae ein cynhadledd Gorffennol Digidol yn adnabyddus yn 
rhyngwladol fel y man lle mae ymchwilwyr ac ymarferwyr yn ymgynnull i rannu eu 
profiad o bob agwedd ar dreftadaeth ddigidol.
Coflein (coflein.gov.uk/cy/) yw cronfa ddata 
ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol 
Cymru (CHCC), y casgliad cenedlaethol o 
wybodaeth am amgylchedd hanesyddol 
Cymru. O’r ddau air cof a lein y daw’r 
enw. Mae Coflein yn fodd i weld manylion 
miloedd ar filoedd o safleoedd archaeolegol, 
henebion, adeiladau a safleoedd arforol 
yng Nghymru, ynghyd â chatalog wedi’i 
groesgyfeirio o’r lluniadau, y llawysgrifau a’r 
ffotograffau sydd yng nghasgliadau archifol 
CHCC.

Ar ein gwefan gorfforaethol ceir manylion 
digwyddiadau a chyhoeddiadau a hefyd 
ein blog poblogaidd (www.cbhc.gov.uk/
newyddion/), y lle y bydd Cyfeillion a dilynwyr 
y Comisiwn Brenhinol yn dod iddo i gael y 
newyddion diweddaraf am ein gwaith a 
datblygiadau ehangach yn y sector treftadaeth.

Mae catalog y Llyfrgell (https://
rcahmw.koha-ptfs.co.uk/) yn darparu 
mynediad ar-lein i gasgliadau Llyfrgell y 
Comisiwn Brenhinol sy’n cwmpasu pob 
agwedd ar archaeoleg, pensaernïaeth, 
hanes, archaeoleg arforol, topograffeg, 
cartograffeg, deddfwriaeth cynllunio a 
strategaeth amgylchedd hanesyddol Cymru.

https://britainfromabove.org.uk/cy/
https://cbhc.gov.uk/darganfod/capeli/
http://meysyddbrwydro.cbhc.gov.uk/
http://meysyddbrwydro.cbhc.gov.uk/
https://cbhc.gov.uk/darganfod/rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol/
https://cbhc.gov.uk/darganfod/rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol/
https://www.casgliadywerin.cymru/
https://coflein.gov.uk/cy/
https://cbhc.gov.uk/newyddion/
https://cbhc.gov.uk/newyddion/
https://rcahmw.koha-ptfs.co.uk/
https://rcahmw.koha-ptfs.co.uk/
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• Treftadaeth Ddisylw? (https://treftadaethddisylw.cymru/), rhaglen o weithgareddau 
archaeoleg gymunedol sydd â’r nod o annog ac ysbrydoli pobl ifanc ar hyd a lled Cymru 
i ddarganfod eu treftadaeth lleol;

• Prosiect Llongau-U Cymru 1914-18: Coffáu’r Rhyfel ar y Môr (https://prosiectllongauu.
cymru/), sy’n defnyddio technegau arloesol i greu delweddau o longddrylliadau o’r 
Rhyfel Mawr sy’n gorwedd ar waelod y môr ac sy’n gyfrwng ar gyfer casglu storïau 
newydd am y Rhyfel Mawr ar y Môr drwy ymgysylltu â chymunedau ar hyd arfordir 
Cymru.

• Taith i’r Gorffennol (http://footsteps.bangor.ac.uk/cy/index), gwefan amlgyfrwng sy’n 
hyrwyddo twristiaeth treftadaeth hanesyddol yng Nghymru (mewn partneriaeth â 
Phrifysgol Bangor a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru).

Delwedd o’r APAPA ar wely’r môr, ganrif ar ôl ei suddo. Llun: Prifysgol Bangor.

https://treftadaethddisylw.cymru/
https://prosiectllongauu.cymru/
https://prosiectllongauu.cymru/
http://footsteps.bangor.ac.uk/cy/index
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Eleni, rydym wedi gweld:
 
Cynnydd o  

173 y cant 

yn nifer y sesiynau ar wefan 
gorfforaethol y Comisiwn Brenhinol 
(151,247 eleni, 55,414 y llynedd), yn 
rhannol oherwydd y darganfyddiadau 
o’r awyr yn ystod sychder yr haf a’r 
Gwobrau Angel Treftadaeth

Gwasanaethau ac adnoddau digidol

Rhai o uchafbwyntiau digidol eraill y 
flwyddyn 2018-19 oedd ceisio enwebiadau 
cymorth torfol ar gyfer Gwobrau Angel 
Treftadaeth Cymru a chynnal pleidlais 
i’r cyhoedd a ddenodd fwy na 2,700 o 
bleidleisiau gan bobl ar gyfer eu hoff 
brosiect. Lansiwyd sianel Sketchfab 
y Comisiwn Brenhinol yn 2018, gan 
alluogi’r cyhoedd i gyrchu modelau 3D a 
gynhyrchwyd fel rhan o brosiectau arolygu 
megis CHERISH a Llongau-U (sketchfab.
com/CBHC_RCAHMW). Buom yn gweithio 
gyda Chasgliad y Werin Cymru i ddatblygu 
gwefan Prosiect Llongau-U Cymru 
(prosiectllongauu.cymru) sy’n cynnwys 
amrywiaeth helaeth iawn o adnoddau, gan 
gynnwys oriel o’r holl ddeunydd digidol yng 
Nghasgliad y Werin Cymru sy’n ymwneud 

â’r Rhyfel Mawr, deifiau rhithwir i archwilio 
llongddrylliadau, modelau cwmwl pwyntiau, 
storïau gan gymunedau ar hyd a lled 
Cymru, gwybodaeth fanwl am ddeunaw 
llongddrylliad unigol, a map rhyngweithiol 
o’r holl golledion yn nyfroedd Cymru yn 
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Hefyd cynhaliwyd 
arddangosiadau o’n hadnoddau digidol 
ar gyfer pobl ifanc a oedd yn mynychu 
Gŵyl Gyrfaoedd Ceredigion a digwyddiad 
rhyngweithiol i deuluoedd yn Ystafell Addysg 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystod 
wythnos hanner tymor, Chwefror 2019, lle 
cafodd realiti rhithwir, teithiau 360 gradd, 
ac amgylcheddau chwarae gemau y sylw 
pennaf.

771,347 

o sesiynau ar draws holl wasanaethau 
gwe’r Comisiwn Brenhinol

Cynnydd o 56 y cant   

yn nifer y sesiynau ar wefan Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru  
(88,013 eleni 56,513 y llynedd) 

https://sketchfab.com/CBHC_RCAHMW
https://sketchfab.com/CBHC_RCAHMW
https://prosiectllongauu.cymru
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Enwau Lleoedd  
Hanesyddol Cymru
Parhawyd i ehangu’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru drwy gynnwys gwybodaeth 
o Parochialia Edward Lhuyd, y wybodaeth lawn o fapiau degwm a gasglwyd gan Brosiect 
Cynefin, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, a gwybodaeth o ffynonellau eraill. Mae 
unigolion ac aelodau prosiectau lleol amrywiol – er enghraifft, y casgliad Perci Penfro o ogledd 
Sir Benfro – wedi dechrau anfon deunydd o bob rhan o Gymru i’w ychwanegu at y Rhestr. Bu 
dau fyfyriwr ar leoliadau gwaith o Brifysgol Aberystwyth yn cynorthwyo’r Swyddog Enwau 
Lleoedd i ymgorffori peth o’r deunydd hwn.

Roedd ein Swyddog Enwau Lleoedd yn brysur 
hefyd yn hyrwyddo’r prosiect yn fforymau 
enwau lleoedd yr Alban ac Iwerddon, a thrwy 
gael ei holi ar y radio, darlithio i godi ei broffil, 
a rhoi sgyrsiau i grwpiau lleol. Mae’r holl 
waith hwn yn talu ar ei ganfed: roedd yn dda 

Rhoddodd Dr James January-McCann (ail o’r dde), Swyddog Enwau Lleoedd y Comisiwn, sgwrs am y Rhestr, sut i’w 
defnyddio, a’r problemau a gododd wrth ei llunio yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru.

gennym dderbyn ceisiadau gan Gynghorau 
Caerffili a Sir Benfro am gyngor ar enwi 
strydoedd ac adeiladau newydd, a chawsom 
drafodaethau â chontractwr adeiladu mewn 
rhan arall o Gymru ynghylch enwi strydoedd 
ac adeiladau ar gyfer un o’i ddatblygiadau.
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Iechyd 
a llesiant                                          8

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn cynnig gweithgareddau a phrofiadau sy’n cael effaith 
gadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol a lles ein cymunedau, gan weithio mewn 
partneriaeth â sefydliadau priodol. Un ffordd y byddwn ni’n gwneud hyn yw drwy  
drefnu teithiau tywys mewn rhannau o Gymru sy’n gyfoethog eu harchaeoleg a’u 
treftadaeth ac sy’n annog pobl sy’n ymddiddori yn yr amgylchedd hanesyddol i fod yn 
fwy corfforol weithgar.

Eleni, fe dywysodd y 
Comisiwn aelodau o Grŵp 
Treftadaeth Llandre ar 
deithiau cerdded o gwmpas 
safle’r hen faes rocedi 
yn Ynys-las, ger y Borth, 
Ceredigion. Gwelsant olion y 
safle technegol, yr ardaloedd 
lansio rocedi a gwylfeydd pell 
ac uniongyrchol. Adeiladwyd 
y safle tua diwedd yr Ail Ryfel 
Byd a chafodd ei ddefnyddio 
wedyn ar gyfer arbrofion 
ym maes technoleg rocedi a 
gyfrannodd yn uniongyrchol 
at raglen ofod yr Unol 
Daleithiau.

Yn ystod yr haf, fe 
arweiniodd staff y prosiect 
CHERISH ddwy daith 
gerdded ar safle bryngaer 
Dinas Dinlle – taith i’r teulu 
yn y bore a thaith dywys 
lawn yn y prynhawn – ac 
ym mis Medi 2018 fe 
arweiniodd ymchwilwyr y 
Comisiwn Brenhinol daith 
gerdded i astudio archaeoleg 
gyfoethog Ynys Sgomer.

Medwyn Parry (de), Swyddog Archif a Llyfrgell, gydag aelodau o Grŵp 
Treftadaeth Llandre.

Louise Barker (yn y siaced lachar), Uwch Ymchwilydd (Archaeoleg), yn arwain 
un o deithiau cerdded Dinas Dinlle.
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Archif Cof
Rydym yn parhau i hybu’r deunydd yn ein harchif fel adnodd a all ysgogi atgofion a helpu 
pobl sy’n byw gyda dementia. Gwnawn y gwaith hwn mewn partneriaeth â Chasgliad y 
Werin Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Hefyd fe arweiniodd y Comisiwn fenter 
‘Archif Cof’ debyg ar wefan Casgliad y Werin 
Cymru. Oriel wedi’i churaduro (https://www.
casgliadywerin.cymru/users/29941) yw hon 
lle mae casgliadau wedi’u rhannu’n themâu 

Iechyd a llesiant

Erbyn hyn mae gan wefan gorfforaethol 
y Comisiwn Brenhinol dudalen ‘Archif 
Cof’ bwrpasol (https://rcahmw.gov.uk/
about-us/corporate-information/equality-
and-diversity/memory-archive) sy’n 
arwain y defnyddiwr at ddeunydd archifol 

perthnasol. Siaradodd ein staff mewn nifer 
o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, er 
mwyn lledaenu’r gwaith hwn i’r sector 
amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd a 
dangos i staff gofal iechyd proffesiynol sut i 
ddefnyddio ein hadnoddau ar-lein. 

perthnasol yn ôl degawd ar sail adborth 
gan staff gofal iechyd proffesiynol am y 
mathau o bynciau sy’n gweithio orau mewn 
ymarferion ysgogi’r cof a hel atgofion.

Reina van der Wiel, Cynorthwyydd Gweithredol, yn siarad yn un o’r gweithdai ‘Atgof Byw’ a drefnwyd gan Lyfrgell 
Genedlaethol Cymru.

https://www.casgliadywerin.cymru/users/29941
https://www.casgliadywerin.cymru/users/29941
https://rcahmw.gov.uk/about-us/corporate-information/equality-and-diversity/memory-archive
https://rcahmw.gov.uk/about-us/corporate-information/equality-and-diversity/memory-archive
https://rcahmw.gov.uk/about-us/corporate-information/equality-and-diversity/memory-archive
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Catling, C., erthyglau misol, y golofn ddyddiadurol ‘Sherds’ a’r golofn ‘Odd Socs’, Current 
Archaeology.

———, colofn ddyddiadurol ddeufisol, Current World Archaeology. (Rhai o’r erthyglau a 
gyhoeddwyd yn ystod 2018-19 oedd ‘The Archaeology of Mines and Quarries’, ‘Hereford’s 
Medieval Houses’, ‘The Buildings of Anglo-Saxon Britain’ a ‘Street Trees in Britain’.)

CHERISH, Newyddion CHERISH News 2 (Gorffennaf 2018).  
http://www.cherishproject.eu/cy/newyddion/216-newyddlen-rhif-2

 -----------, Newyddion CHERISH News 3 (Ionawr 2019).  
http://www.cherishproject.eu/cy/newyddion/226-newyddlen-rhif-3

Coward, A. N., ‘Spiritual Journeys: “Purposeful Travel” and the Writings of the Reverend 
Edmund Jones (1702–1793)’, Studies in Travel Writing 22: 3 (Medi 2018), 254-73.

Driver, T., ‘New Finds and Fires: Capturing the Marks’, Heritage in Wales 67 (2018), 15-18. 

———, ‘New Perspectives on the Architecture and Function of Welsh Hillforts and Defended 
Settlements’, Internet Archaeology 48 (2018). https://doi.org/10.11141/ia.48.9 

Davies, J.L. a Driver, T., ‘The Romano-British Villa at Abermagwr, Ceredigion: Excavations 
2010-15’, Archaeologia Cambrensis 167 (2018), 143-219.

Driver, T., Cowley, D., Grady, D. a Winton, H. ‘Tracking the Ghosts of Summer: Aerial 
Archaeology in 2018’, British Archaeology, Tachwedd-Rhagfyr (2018), 16-25. 

January-McCann, James, ‘“Y Gwsanaeth Prydwysaidd yn y Gwledydd Yma”: Portrayals of 
Continental and English Catholicism in Sixteenth Century Wales’, yn Proceedings of the 
Second European Symposium of Celtic Studies, golygyddion R. Karl a K. Möeller (Hagen 
Westfalia: Curach Bhán, 2018), tt. 7-18.

———, ‘“Yn Myned Allan Yn Wrychion o d[â]n”: Cofnod Cymraeg o Ddadreibiad Ar y 
Cyfandir Yn 1574’, Llên Cymru 41 (2018), 1-22.

———, ‘Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol - Beth Yw’r Diweddaraf?’, Cylchgrawn 
Cymdeithas Enwau Lleoedd 15 (2019), 10-11. 

———, ‘Robert Gwyn o Benyberth: Ysgolheictod Ewropeaidd a’r Gymru Fodern Gynnar’, Y 
Traethodydd (2019), 210-18.

http://www.cherishproject.eu/cy/newyddion/216-newyddlen-rhif-2
http://www.cherishproject.eu/cy/newyddion/226-newyddlen-rhif-3
https://doi.org/10.11141/ia.48.9
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Lloyd, Scott, ‘Arthurian Place-names of Wales’, yn Arthur in the Celtic Languages: The 
Arthurian Legend in Celtic Literatures and Traditions, golygyddion Ceridwen Lloyd-Morgan ac 
Erich Poppe (Cardiff, University of Wales Press, 2019), tt. 231-44.

Singer, R., ‘Von Hay-on-Wye nach Blaenau Ffestiniog: Elmar Schenkels Reisen in Wales, 
1974–2010’ [‘O Hay-on-Wye i Flaenau Ffestiniog: teithiau Elmar Schenkel yng Nghymru, 
1974-2010’], yn Das Leben und die Seltsamen Abenteuer des Elmar Schenkel, aus Soest, 
Professor. Nicht von Ihm Selbst Verfasst, golygyddion Fleischhack, M., Ronthaler, J. a Welz, S. 
(Leipzig: Edition Hamouda, 2019), tt. 173-79.

Suggett, Richard, ‘Peasant Houses’, yn The Oxford Handbook of Later Medieval Archaeology 
in Britain, golygyddion Christopher Gerrard ac Alejandra Gutierrez (Oxford University Press, 
2018), tt. 226-41.

———, Adolygiad o Ann Benson, Troy House: A Tudor Estate across Time (University of 
Wales Press, 2017), Antiquaries Journal 98 (2018), 360-61.  

———, ‘Wales: The Fair Folk and the Charmers’ yn Magical Folk: British and Irish Fairies 
500 AD to the Present, golygyddion Simon Young a Ceri Houlbrook (London, Gibson Square, 
2018), tt. 137-50.

———, ‘Welsh Dendrochronology Project – Phase Twenty-one’ gyda Daniel Miles et al., 
Vernacular Architecture 49 (2018), 144-45.

———, Welsh Witches: Narratives of Witchcraft and Magic from Sixteenth- and 
Seventeenth-century Wales (Atramentous Press, 2018). Cyflwyniad gan Ronald Hutton.

———, ‘Searching for Old Houses’ [CD sain], Darlith yn y Drwm, Aberystwyth: Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, 12 Mai 2018.

———, ‘Ceredigion’s Oldest Houses’ [CD sain], Darlith yn y Drwm, Aberystwyth: Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, 25 Gorffennaf 2018.

———, ‘Witches in Wales’ (2018) [CD sain], Darlith yn y Drwm, Aberystwyth: Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, 31 Hydref 2018.

———, ‘Witchcraft at Wern Wen: Interpreting a 19th-century Curse from north Wales’ gyda 
Catherine Rees, Current Archaeology 249 (Chwefror 2019).
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Croesawn ymholiadau, yn bersonol yn Aberystwyth, drwy’r post neu dros y ffôn, neu drwy’n 
gwasanaeth ar-lein am ddim, Coflein. 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais | Aberystwyth SY23 3BU
01970 621 200 
chc.cymru@cbhc.gov.uk

Ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth:
www.cbhc.gov.uk

Ymunwch â Chyfeillion y Comisiwn Brenhinol er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, rhoi 
eich barn am ein gwasanaethau, a chymryd rhan mewn digwyddiadau arbennig: 

Telephone: 01970 621 248
E-bost: cyfeillion@cbhc.gov.uk

mailto:chc.cymru%40cbhc.gov.uk?subject=
https://www.cbhc.gov.uk
mailto:cyfeillion%40cbhc.gov.uk?subject=
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