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Ein 
pwrpas1

 Cyfrannu at Gymru â diwylliant bywiog 

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.

Cerflun Owain Glyndŵr, Corwen, 
NPRN 407711. Mae’r Comisiwn 
wedi gwneud arolygon o lawer 
o safleoedd sy’n gysylltiedig ag 
Owain Glyndŵr; i’ch galluogi i 
ddilyn ôl troed Owain Glyndŵr 
rydym wedi dewis pum safle 
ar Coflein i’ch rhoi chi ar ben 
ffordd: cbhc.gov.uk/dilyn-ol-
troed-owain-glyndwr.

https://coflein.gov.uk/cy/safle/407711/
http://cbhc.gov.uk/dilyn-ol-troed-owain-glyndwr/
http://cbhc.gov.uk/dilyn-ol-troed-owain-glyndwr/
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Anheddiad gynt yng Nghwm Gorffen, NPRN 529261. Mae Uwchdiroedd Cymru, a ddisgrifiwyd gan y naturiaethwr Iolo 
Williams yn ‘Ddiffeithwch Olaf Cymru’, yn anghysbell a gwyllt, ond ceir yma hefyd dystiolaeth helaeth o weithgarwch 
dynol o’r cyfnodau cynharaf hyd yn gymharol ddiweddar. Yn ogystal â rhostiroedd eang, coetiroedd trwchus, afonydd 
cyflym a llynnoedd niferus, mae bryngaerau, meini hirion, carneddau claddu, olion hen fwyngloddiau, ffermdai ac 
aneddiadau unig a gwag wedi’u gwasgaru ar hyd y mynyddoedd.

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). Gallwch archwilio cynnwys CHCC drwy 
gyfrwng Coflein (www.coflein.gov.uk), ein cronfa ddata sy’n cynnwys manylion miloedd 
o safleoedd archaeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd arforol yng Nghymru, ynghyd â 
mynegai i’r lluniadau, y llawysgrifau a’r ffotograffau sydd yng nghasgliadau archifol CHCC.

Ein pwrpas

 Cyfrannu at Gymru lewyrchus ac at Gymru o gymunedau cydlynus  

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. 

https://coflein.gov.uk/cy/safle/529261/
http://www.coflein.gov.uk
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Mae’r Comisiwn yn cynnwys hyd at ddeg Comisiynydd Brenhinol a Chadeirydd 
a benodir gan y Goron o dan broses penodiadau cyhoeddus Llywodraeth 
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 yn 
cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, ym mis Ionawr a mis Gorffennaf. Byddant 
hefyd yn cyflawni rôl werthfawr drwy fentora staff, gwasanaethu ar baneli 
cyfweld, ymgymryd â gwaith adolygu gan gymheiriaid a darparu arweiniad yn 
eu meysydd arbenigol nhw eu hunain.

Comisiynwyr

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 BSc

Dr Hayley Roberts LLB, PhD, FHEA

Mr Jonathan Vining BSc, BArch, MSc, RIBA, AoU

Ysgrifennydd 
(Prif Weithredwr):

Mr Christopher Catling MA, FSA, MCIfA
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Y Gymraeg
 Cyfrannu at ffyniant y Gymraeg 

Fel sefydliad dwyieithog, mae’r Comisiwn yn falch o weld bod nifer yr ymholiadau a 
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg yn parhau i gynyddu. Byddwn yn parhau i hyrwyddo ein 
gwasanaethau iaith Gymraeg, a’r iaith, ar bob cyfle posibl. Rydym hefyd yn falch o’r nifer 
uchel o staff sydd wedi ymrwymo i wella eu sgiliau Cymraeg a gwneud defnydd cynyddol o’r 
iaith yn y gweithle. 

I gael mwy o fanylion ynghylch ein cydymffurfiad â Safonau’r Gymraeg yn ystod 
2019–20, ac i weld yr adroddiad llawn, ewch i cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwybodaeth-
gorfforaethol/y-gymraeg/cydymffurfio-a-safonaur-gymraeg-adroddiad-
blynyddol-2019-20.

Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg y Comisiwn yn hyrwyddo Diwrnod Hawliau’r Gymraeg ar 6 Rhagfyr 2019.

http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwybodaeth-gorfforaethol/y-gymraeg/cydymffurfio-a-safonaur-gymraeg-adroddiad-blynyddol-2019-20/
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwybodaeth-gorfforaethol/y-gymraeg/cydymffurfio-a-safonaur-gymraeg-adroddiad-blynyddol-2019-20/
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwybodaeth-gorfforaethol/y-gymraeg/cydymffurfio-a-safonaur-gymraeg-adroddiad-blynyddol-2019-20/
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Ein gwaith maes 
a’n hymchwil                                         2

 Cyflwyno amgylchedd hanesyddol Cymru mewn ffyrdd sy’n cyfoethogi  
 canfyddiad pobl o Gymru gartref a thramor ac sy’n gwneud cyfraniad  
 mawr at ddelwedd Cymru fel lle dymunol i fyw, gweithio, ymweld ag ef neu  
 fuddsoddi ynddo. 

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 
pwysicaf Cymru. Byddant yn gwneud hyn 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.

Treftadaeth adeiledig yr 
ugeinfed ganrif
Mae’r Comisiwn wedi parhau â’i raglen o gofnodi treftadaeth adeiledig yr ugeinfed 
ganrif sydd mewn perygl o gael ei dymchwel neu lle mae gwaith datblygu ar y gweill. Mae 
adeiladau’r ganrif hon yn amrywiol iawn o ran ffurf ac arddull ac yn adlewyrchu newidiadau 
mawr yng nghymdeithas a diwylliant Cymru a’r byd, ond nid ydynt wedi cael yr un sylw ag 
adeiladau hanesyddol traddodiadol. Er mwyn cael arweiniad arbenigol yn y maes hwn, fe 
gafodd Jonathan Vining, pensaer a chynllunydd trefol a Chyfarwyddwr Cyswllt gyda WYG, ei 
benodi’n Gomisiynydd oherwydd ei arbenigedd ym maes treftadaeth adeiledig yr ugeinfed 
ganrif.

Cafodd Neuadd Pantycelyn ei chynllunio gan y pensaer Percy Thomas fel rhan o gynllun 
ailddatblygu Prifysgol Aberystwyth ym 1935. Mae’n un o dair elfen yn unig o’i gynllun 
a gafodd eu hadeiladu. Mae’n darparu llety ar gyfer myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn y 
brifysgol ac ar gyfer dysgwyr Cymraeg (roedd y Tywysog Siarl, er enghraifft, yn fyfyriwr yma 
ym 1969). Adeiladwyd y neuadd rhwng 1948 a 1953, ac mae’n enghraifft wych o adeilad 
Neo-Sioraidd ac wedi’i rhestru’n adeilad Gradd II oherwydd hynny. Fe’i caewyd yn 2015 a 
dechreuodd y brifysgol ar gynllun adnewyddu cynhwysfawr yn 2017, gan adfer y tu allan yn 
ofalus ond ailwampio’r tu mewn. Ymgymerodd y Comisiwn Brenhinol ag arolwg ffotograffig 
brys o’r ystafelloedd gwreiddiol, gan gynnwys y bar ar y llawr isaf a’r posteri yno a oedd yn 
adrodd hanes cerddoriaeth Gymraeg o’r 1960au ymlaen.
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Ein gwaith maes a’n hymchwil

Mosaig o bosteri a ddarganfuwyd yn y bar ar lawr isaf Neuadd Pantycelyn, NPRN 403952.

https://coflein.gov.uk/cy/safle/403952/
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Ein gwaith maes a’n hymchwil

Un o’r adeiladau a gofnodwyd gennym eleni oedd Llyfrgell y Sir, Dew Street, Hwlffordd. 
Cafodd hon ei chynllunio gan Gilbert Ray, Pensaer Sirol Sir Benfro, a’i hadeiladu ym 1967 
o frics a charreg wedi’i hailffurfio. Prif nodwedd y ffasâd yw cerflun gan David Tinker sy’n 
cynrychioli tudalennau o lyfrau y mae eu cysgodion yn newid gyda symudiad yr haul. I’r 
chwith o’r ffasâd, mae’r theatr gron a llecyn perfformio wedi’i sgrinio gan lenfur crwm â 
holltau cul uchel sy’n adleisio amddiffynfeydd y dref ganoloesol. Yn 2018 fe symudwyd y 
llyfrgell i ganolfan ddiwylliannol Glan-yr-Afon yn hen adeilad Marchnad Glan-yr-Afon y dref. 
Mae Cyngor Sir Benfro wedi rhoi safle blaenorol y llyfrgell ar y farchnad, ac wedi gosod amod 
y dylid cadw’r cerflun mewn unrhyw ddatblygiad newydd.

Llyfrgell y Sir, Hwlffordd, NPRN 421859.

https://coflein.gov.uk/cy/safle/421859/
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Agorwyd rhan wreiddiol Neuadd y Sir yn yr Wyddgrug ym 1968. Cynlluniwyd yr adeilad 
gan Robert Harvey, Pensaer Sirol Sir y Fflint, a chafodd ei estyn yn sylweddol ym 1972 
cyn ad-drefnu’r siroedd. Ym 1974 fe ddaeth yn gartref i Gyngor Sir Clwyd. Adeiladwaith 
Modernaidd trawiadol yw hwn. Mae mosaig o wydr du yn gorchuddio’r cyfan o’r tu allan 
ac mae gan bob yn ail ffenestr amgylchynau concrit ymestynnol sy’n ffurfio patrwm bwrdd 
siecr ar hyd y ffasâd chwe-llawr cyfan. Bu ad-drefnu pellach ym 1996 ac o ganlyniad i hynny 
roedd yr adeilad yn rhy fawr ar gyfer anghenion y sir. Felly penderfynwyd dymchwel yr 
estyniadau a gawsai eu codi ar ôl 1968. Aeth Susan Fielding, Uwch Ymchwilydd (Adeiladau 
Hanesyddol), ati i wneud cofnod ffotograffig ar ddechrau 2020, gan roi blaenoriaeth i’r 
rhannau hynny a gâi eu dymchwel. Bydd tu mewn y bloc gwreiddiol yn cael ei gofnodi’n fwy 
trylwyr pan fydd amodau’n caniatáu.

Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, NPRN 424561.

Ein gwaith maes a’n hymchwil

https://coflein.gov.uk/cy/safle/424561/
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Ein gwaith maes a’n hymchwil

Cafodd Ysgol Uwchradd Drefol Cantonian, Market Road, Treganna ei hagor ym mis Hydref 1907. Dinistriwyd yr adeilad 
yn ystod y cyrchoedd bomio ar ddechrau 1941 ac, er iddo gael ei drwsio dros dro, codwyd ysgol newydd ar safle yn y 
Tyllgoed yn y man. Agorodd Ysgol Uwchradd Cantonian, a’i holynodd, ar ei safle presennol ym mis Medi 1962.

Ysgolion yr unfed ganrif ar hugain
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu rhaglen bartneriaeth gyda chynghorau lleol i greu 
cenhedlaeth o ysgolion yr unfed ganrif ar hugain ar draws Cymru. Y nod yw adnewyddu 
ysgolion hŷn neu godi rhai newydd yn eu lle, sy’n golygu y bydd yn rhaid dymchwel y rheiny 
na fyddant yn gallu cyrraedd y safonau angenrheidiol. Fel rhan o’r rhaglen hon, a chan 
weithio gyda Cadw, mae’r Comisiwn Brenhinol yn cofnodi rhai o’r enghreifftiau gorau o’r 
ysgolion hyn cyn iddynt gael eu tynnu i lawr. Cafodd Ysgol Uwchradd Fitzalan, Lecwydd, 
ac Ysgol Uwchradd Cantonian, Y Tyllgoed, y ddwy yng Nghaerdydd, eu cofnodi eleni. 
Mae’r ysgolion hyn yn enghreifftiau pwysig o’r dull llenfur o adeiladu ysgolion a oedd yn 
nodweddiadol o’r cyfnod hwn: mae grisiau ym mhob pen i’r bloc yn rhoi mynediad i goridor 
canolog ac ystafelloedd dosbarth ar y ddwy ochr sydd wedi’u goleuo gan ffenestri mawr.
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Ein gwaith maes a’n hymchwil

Rhagchwilio o’r awyr
Cafodd ein gwaith o gofnodi adeiladau mewn perygl o’r ugeinfed ganrif ei hwyluso gan 
raglen rhagchwilio o’r awyr arloesol.  Defnyddiwyd Awyren Ddi-beilot (neu ‘ddrôn’) i hedfan 
orbitau niferus o amgylch Theatr Ardudwy yn Harlech a Neuadd y Sir yn yr Wyddgrug er 
mwyn cipio cyfres o ddelweddau gorgyffyrddol a gafodd eu prosesu wedyn i greu model 
cyfrifiadurol 3D.

Uchafbwyntiau eraill ein hediadau 
yn yr haf oedd darganfod fferm neu 
fila Rufeinig yn Nhrenewydd Gelli-
farch, Sir Fynwy, a dogfennu’r gwaith 
archaeolegol ar hyd ffordd osgoi 
Caernarfon, sy’n cael ei hadeiladu yng 
ngogledd-orllewin Cymru.

Gallwch ddarllen mwy am ein gwaith 
rhagchwilio o’r awyr yn cbhc.gov.uk/
amdanom-ni/ein-waith/archaeoleg-
or-awyr.

Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, NPRN 424561. Defnyddiwyd cofnodi ffotogrametrig o’r awyr i greu’r model 3D hwn o’r 
adeilad cyn i rannau ohono gael eu dymchwel yn 2020.

Cofnodi safleoedd archaeolegol a ddarganfuwyd 
wrth adeiladu ffordd osgoi Caernarfon, Mehefin 
2019.

http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/ein-waith/archaeoleg-or-awyr/
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/ein-waith/archaeoleg-or-awyr/
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/ein-waith/archaeoleg-or-awyr/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/424561/
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Castell Nadolig
Lloc amddiffynnol consentrig o’r Oes Haearn wedi’i leoli ar fryn isel ar wastadedd arfordirol 
de-orllewin Ceredigion yw Castell Nadolig. Yn y fan hyn y darganfuwyd y llwyau Penbryn 
enwog ym 1829, a drosglwyddwyd ym 1836 i gasgliadau Amgueddfa’r Ashmolean yn 
Rhydychen. Dim ond 27 o lwyau cyffelyb sydd wedi’u darganfod ym Mhrydain, Iwerddon a 
Ffrainc. O blith y rhain, y ddwy o Gastell Nadolig yw’r rhai cynharaf ac ymhlith y rhai mwyaf 
addurnol. Mae’n debyg eu bod nhw’n gysylltiedig â chladdedigaeth. 

Yn 2019, yn sgil darganfod cerbyd-gladdiad o’r Oes Haearn yn Sir Benfro, penderfynwyd 
gwneud ymchwiliad newydd i Gastell Nadolig a chyd-destun gwreiddiol Llwyau Penbryn. 
Fel rhan o’r astudiaeth bresennol gan y Comisiwn Brenhinol, comisiynwyd SUMO Services i 
wneud arolwg daearyddol. Gwnaed yr arolwg hwn ym mis Rhagfyr 2019 a dangosodd fod 
adeiladwaith y porth dwyreiniol yn annisgwyl o gymhleth.

Robert Knight a Katie Taplin, o SUMO Services, yn defnyddio System Gert Bartington i wneud arolwg geoffisegol yng 
Nghastell Nadolig. Mae lleoliad rhagfur allanol y fryngaer yn cael ei ddynodi gan y gwrych yn y cefndir.

Ein gwaith maes a’n hymchwil

Dangosodd yr arolwg hefyd fod cyfres o 
ffosydd crwn, neu grugiau, wedi’u gwastatáu 
gan aredig, y tu mewn i’r fynedfa ddwyreiniol 
ac y tu allan iddi. Y rhain sy’n cynnig y 
dystiolaeth gadarn gyntaf o gladdfeydd 
niferus yn y fryngaer ac o’i chwmpas, a’r 
cyd-destun posibl ar gyfer y darganfyddiadau 
enwog. Bydd ymchwil i’r fryngaer yn parhau 
pan fydd amodau’n caniatáu.

‘Model tir digidol’ 3D, wedi’i liwio i ddynodi uchder, sy’n 
dangos rhan o fryngaer Castell Nadolig, Ceredigion. 

Cynhyrchwyd y model hwn o ddata a gasglwyd gan ddrôn 
fel rhan o astudiaeth newydd o’r heneb bwysig hon. Mae’r 

dechneg yn cael ei defnyddio i chwilio am wrthgloddiau 
cynhanesyddol isel yn y gaer ac o’i chwmpas.
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Partneriaethau 
a grantiau                                         3

 Cyfrannu at Gymru ymatebol ar lefel fyd-eang, o gymunedau cydlynus,  
 â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Enwebiad Treftadaeth Byd ar gyfer 
‘Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru’
Cafodd y dogfennau a luniwyd i gefnogi enwebiad Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin 
Cymru ar gyfer statws Treftadaeth y Byd eu cyflwyno’n swyddogol gan Lywodraeth y 
DU i UNESCO, y corff sy’n gyfrifol am statws Treftadaeth y Byd, ar 24 Ionawr 2020. 
Roedd hon yn garreg filltir fawr i’r bartneriaeth sydd y cefn i’r enwebiad ac mae’n 
cynrychioli diweddglo blynyddoedd lawer o waith ar ran y Comisiwn Brenhinol – yn 
enwedig Louise Barker, Uwch Ymchwilydd (Archaeoleg) – a fu, gyda Dr David Gwyn, 
arbenigwr ar y diwydiant llechi, yn bennaf cyfrifol am lunio’r ddogfennaeth. Ar ôl i 
swyddogion UNESCO wneud ymweliadau arolygu, bydd y penderfyniad terfynol ar 
statws Treftadaeth y Byd yn cael ei gyhoeddi yng nghyfarfod pwyllgor Treftadaeth y Byd 
ym mis Gorffennaf 2021.

Mae’r enwebiad yn cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd mewn partneriaeth â’r Comisiwn Brenhinol, Cadw, Parc 
Cenedlaethol Eryri, Prifysgol Bangor, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Amgueddfa Lechi Cymru. Cynrychiolir y 
Comisiwn Brenhinol gan Louise Barker, Uwch Ymchwilydd (Archaeoleg), ail o’r dde.
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Partneriaethau a grantiau

Mae’r enwebiad yn ymwneud â chwe ardal yng Ngwynedd. Mae’n cynnwys chwareli 
a cheudyllau, cartrefi ac aneddiadau’r chwarelwyr a’u teuluoedd, y systemau ffyrdd a 
rheilffyrdd a oedd yn cysylltu’r chwareli â’r rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol, a’r ceiau a 
phorthladdoedd lle trosglwyddwyd y llechi i gychod a llongau i’w cludo i bedwar ban byd. Yr 
ardaloedd yw:
• Chwarel Lechi Penrhyn, tref Bethesda, a Dyffryn Ogwen i Borth Penrhyn;
• Tirwedd Mynyddig Chwarel Lechi Dinorwig, Llanberis;
• Tirwedd Chwareli Llechi Dyffryn Nantlle;
• Chwareli Llechi Gorseddau a Prince of Wales, Rheilffyrdd a Melin, Cwmystradllyn a Chwm 

Pennant;
• Ffestiniog: ei Cheudyllau a Chwareli Llechi, ‘Prifddinas Llechi’ a’r Rheilffordd i 

Borthmadog; a
• Chwarel Lechi Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn.

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi’n swyddogol enwebiad Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru ar gyfer statws 
Treftadaeth y Byd: David Gwyn, arbenigwr ar y diwydiant llechi; Helen Whateley AS (Gweinidog y Celfyddydau, 
Treftadaeth a Thwristiaeth bryd hynny); Gareth Thomas, Cyngor Gwynedd (Aelod y Cabinet dros Ddatblygu Economaidd 
a Chymunedau); a David Davies AS (Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru).
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Partneriaethau a grantiau

CHERISH: Y prosiect newid hinsawdd

Dan Hunt, Ymchwilydd CHERISH, a Toby Driver, Uwch Ymchwilydd (Arolygu o’r Awyr), yn ymweld ag ysgolion yn Sir 
Benfro a Gwynedd i siarad am arolygon drôn a monitro arfordirol.

 Arwain y ffordd o ran deall effeithiau newid hinsawdd 

Drwy ei phrosiect CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd 
a Phentiroedd), bydd y Comisiwn Brenhinol yn cyfrannu at godi ymwybyddiaeth a gwella 
dealltwriaeth o newid hinsawdd a’i effeithiau ar dreftadaeth arfordirol ac arforol Cymru. 

Yn 2019-20 fe dderbyniodd y prosiect CHERISH (www.cherishproject.eu/cy) €1 miliwn 
yn ychwanegol, ar ben y €4.1 miliwn o arian Ewropeaidd a gafwyd eisoes, i estyn y 
prosiect o bum mlynedd i chwech er mwyn galluogi’r pedwar partner o Gymru ac 
Iwerddon i astudio ymhellach effeithiau newid hinsawdd ar dreftadaeth a chymunedau 
arfordirol Môr Iwerddon. 

Roedd trydedd flwyddyn y prosiect yn gyfnod arbennig o brysur i’r tîm a fu’n parhau 
â rhaglen o arolygon archaeolegol ar safleoedd yng Ngheredigion, Sir Benfro a 
Gwynedd, cyfres o gloddiadau, gwaith maes ar ynysoedd, a darlithiau, sgyrsiau mewn 
cynadleddau, hyfforddiant cyd-genedl, ac ymweliadau ysgol yn Iwerddon a Chymru.

http://www.cherishproject.eu/cy
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Derbyniodd Toby Driver ei drwydded hedfan dronau ym mis Mehefin 2019, gan ymuno â 
Dan Hunt fel peilot drôn cymwysedig. Mae hyn yn golygu y gallwn ddefnyddio dau ddrôn 
ar yr un pryd wrth fonitro’r arfordir. Mae arolygu o’r awyr, gan ddefnyddio awyrennau a’r 
drôn, yn galluogi’r Comisiwn Brenhinol i gynhyrchu modelau 3D y gellir eu gweld ar-lein ar ei 
wefan Sketchfab (sketchfab.com/CBHC_RCAHMW).

Gyda chymorth Damian Grady, ymchwilydd o’r awyr Historic England, helpodd y Comisiwn i drefnu ysgol ddeuddydd ger 
Maes Awyr Weston, Dulyn ar hedfan dronau a ffotograffiaeth o’r awyr. Cafodd 13 o fyfyrwyr brofiad o dynnu awyrluniau 
dros Fryn Tara a Newgrange.

Partneriaethau a grantiau

Ym mis Mehefin hefyd fe ymgymerwyd ag un o’r prosiectau mwyaf uchelgeisiol hyd yma: 
cloddiadau ar wyneb y clogwyn yng nghaer arfordirol erydol Dinas Dinlle yng Ngwynedd. 
Defnyddiodd y tîm raffau i ddringo i lawr wyneb y clogwyn ac archwilio’r archaeoleg sydd yn 
y golwg, gan weithio ar y cyd â geomorffolegwyr a daearyddwyr Prifysgol Aberystwyth. Yn 
dilyn y cloddiadau bach hyn ar wyneb y clogwyn, fe gynhaliodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol 
Gwynedd (YAG) y cloddiad cymunedol cyntaf erioed oddi mewn i’r fryngaer ar ran CHERISH. 
Bu tua hanner cant o wirfoddolwyr o’r gymuned leol yn gweithio ochr yn ochr â staff YAG a 
CHERISH i archwilio nodweddion yr oedd arolygon geoffisegol cynharach wedi tynnu sylw atynt.

http://sketchfab.com/CBHC_RCAHMW
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Partnerships and grants

Staff o’r Comisiwn Brenhinol, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (perchnogion 
bryngaer Dinas Dinlle) a gwirfoddolwyr yn paratoi i gloddio rhai o’r nodweddion yr oedd arolygon geoffisegol oddi 
mewn i’r gaer wedi tynnu sylw atynt.

Ar y dde: Louise Barker, Uwch Ymchwilydd (Archaeoleg), yn mynd i lawr wyneb y clogwyn yn Ninas Dinlle.

Partneriaethau a grantiau

Parhaodd y cloddio am dair wythnos ac yn ystod yr amser hwn fe ddaethpwyd o hyd i sylfeini 
mur tŷ crwn, y credir ei fod yn un o’r rhai mwyaf o’i fath yng Nghymru. Cafodd y darganfyddiad 
sylw ar raglen Today BBC Wales a rhaglen Heno S4C a dangoswyd cryn ddiddordeb gan y 
cyfryngau’n gyffredinol, a hynny mor bell i ffwrdd â’r Unol Daleithiau. Penllanw’r gweithgarwch 
hwn oedd diwrnod agored i’r cyhoedd a ddenodd fwy na 400 o bobl yr aethpwyd â nhw ar 
deithiau tywys i astudio’r safle.
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Prosiect y Rhyfel Anghofiedig yn erbyn y Llongau-U
Menter ar y cyd rhwng y Comisiwn Brenhinol, Prifysgol Bangor a’r Gymdeithas 
Archaeoleg Forwrol oedd y prosiect ‘Coffáu’r Rhyfel Anghofiedig yn erbyn y Llongau-U 
ar hyd Arfordir Cymru 1914-18’ a gyllidwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol. Cefnogwyd y bartneriaeth gan rwydwaith o amgueddfeydd môr a 
grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru. Defnyddiodd y prosiect y technegau delweddu 
diweddaraf i gofnodi llongddrylliadau tanddwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, a rhoddwyd 
cymorth i gymunedau arfordirol adrodd hanesion lleol am y Rhyfel Mawr ar y môr nad 
oeddynt wedi cael llawer o sylw o’r blaen. Dysgodd y rheiny a gymerodd ran am ein 
treftadaeth forwrol, crëwyd ymatebion artistig, a meithrinwyd sgiliau a hyder.

“Rydw i’n gwybod mwy nawr am sut roedd y morwyr yn byw, 
beth ddigwyddodd iddyn nhw, eu teuluoedd a’u cymunedau, 
a’r dinistr a achoswyd gan ymosodiadau’r llongau-U. Drwy 
gymryd rhan yn y prosiect rydw i wedi dysgu’n arbennig am 
y morwyr Croenddu na chafodd eu stori erioed ei hadrodd.”

Ym mis Mehefin 2019 fe drefnodd y Gymdeithas Archaeoleg Forwrol ysgol ddeifio lwyddiannus ar ran y prosiect, y 
rhoddwyd sylw iddi ar y teledu a’r radio. Dros gyfnod o 10 diwrnod, bu’r deifwyr yn arolygu llongddrylliad 100 oed yr SS 
Leysian yn Abercastell.

Partneriaethau a grantiau
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Cyfranogwyr yn y sesiwn hygyrchedd a arweiniwyd gan Richard Jones (Accessible Wales: accessible.wales) yn 
y Gweithdy Gwaddol ym mis Medi 2019, gan gynnwys Helen Rowe, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol y prosiect, 
(pedwerydd o’r chwith, rhes ganol) ac Ellie Waters, Rheolwr y Prosiect (canol, rhes flaen). Yn ystod y ddau ddiwrnod, 
bu’r partneriaid yn gweithio gyda’r cyfranogwyr i greu gweithiau celf, adrodd storïau lleol, a gwneud ymchwil i 
longddrylliadau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafwyd rhaglen brysur o ddigwyddiadau yn ystod blwyddyn olaf y prosiect, a ddaeth i ben 
ym mis Ionawr 2020, gan gynnwys arddangosfeydd yn Amgueddfa Dinbych-y-pysgod, Bae 
Colwyn ac Adeilad y Pierhead yng Nghaerdydd, yn ogystal â gweithgareddau ymgysylltu 
megis ysgol ddeifio a Gweithdy Gwaddol. Mae gwefan y prosiect prosiectllongauu.cymru 
nawr yn cynnwys storïau cymunedol y partneriaid a Phecyn Offer Cymunedol sy’n cynnig 
awgrymiadau ac adnoddau i helpu unigolion a chymunedau lleol i ymgymryd â’u hymchwil 
eu hun i effeithiau’r rhyfel yn erbyn y llongau-U.

Partneriaethau a grantiau

http://accessible.wales/
http://prosiectllongauu.cymru
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Ein 
harchif                                     4

Archif genedlaethol barhaol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru yw Cofnod 
Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC). Fe’i cynhelir at ddefnydd cenedlaethau 
heddiw ac yfory ac fe’i datblygir drwy ei diweddaru a’i gwella’n gyson, gan ymgorffori 
canlyniadau ein gwaith maes ein hunain a deunyddiau am yr amgylchedd hanesyddol 
sy’n cael eu creu gan sefydliadau eraill yng Nghymru a thu hwnt.

1.6 miliwn 
o negatifau

2 filiwn 
o ffotograffau

8.6 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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Ein harchif

3,400 
o ffotograffau wedi’u 
hychwanegu at Gasgliad o 
Awyrluniau Digidol Arosgo 
Lliw CBHC.

Eitemau newydd
• Rydym ni wedi derbynodi a chatalogio nifer sylweddol o archifau’n ymwneud â 

phrosiectau archaeolegol eleni. Rhai o’r cyfranwyr yw Archaeology Cymru, Bristol 
and Region Archaeological Services, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys, 
Headland Archaeology, Engineering Archaeological Services, Foundations Archaeology, 
Gwasanaethau Cofnodi Treftadaeth Cymru, Cotswold Archaeology, Wessex Archaeology 
ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd.

• Derbyniwyd casgliad helaeth o negatifau 35mm a thaflenni log cysylltiedig yn ymwneud 
â Henebion Cofrestredig Cadw.

• Derbyniwyd nifer o arolygon ffotograffig drwy’r broses gynllunio, yn aml fel amod 
caniatâd cynllunio.

• Mae Adran Cadwraeth Cyngor Sir y Fflint wedi rhoi ar adnau ffotograffau, sleidiau a 
lluniadau mesuredig yn gysylltiedig ag adeiladau hanesyddol a threfweddau yn y sir.

750  
o ffotograffau lliw digidol a 
dynnwyd gan Paul R. Davis 
wedi’u catalogio

Paul yw un o’n cyfranwyr 
mwyaf ymroddedig. Bu’n rhoi 
ei ffotograffau i ni am bron 30 
o flynyddoedd. Bydd yn astudio 
Coflein cyn cychwyn ar ei deithiau 
cerdded, ac yn ystod cyfnod yr 
adroddiad hwn fe dynnodd luniau 
o dyddynnod gwag ym Mannau 
Brycheiniog, aneddiadau gwledig 
yng Ngheredigion, mwyngloddiau 
metel yng nghanolbarth Cymru, 
castell a muriau tref Dinbych-y-
pysgod, ac eglwysi ar hyd a lled 
Cymru.

Eleni:

22,000  
o gofnodion catalog 
wedi’u creu

13,500  
o eitemau catalog ar gyfer 
cofnodion digidol
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Castell Coch, Tongwynlais. Tynnwyd y llun gan Toby Driver ar 24 Ionawr 2013 (NPRN 93112). Dyma un o’r 3,400 o 
ddelweddau a ychwanegwyd at Gasgliad Awyrluniau Digidol Arosgo Lliw CBHC.

Ein harchif

https://coflein.gov.uk/cy/safle/93112/
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Ein harchif

Ynys Seiriol ar ddistyll, 24 Chwefror 2017. 
Y prosiect CHERISH a gomisiynodd y sgan 
hynod fanwl hwn o’r ynys (yn edrych o’r 
gogledd-orllewin) a gafodd ei greu drwy 
sganio laser o’r awyr neu LiDAR gan Bluesky 
International Ltd. Mae gorchudd coetir yr 
ynys wedi’i dynnu’n ddigidol i ddatgelu 
gwrthgloddiau’r lloc mynachaidd a’r 
amaethu grwn a rhych sydd fel rheol wedi’u 
cuddio’n llwyr gan lystyfiant.

• Cafodd casgliad ymchwil y diweddar H. Collin Bowen i goedwigoedd suddedig yn ardal 
Wisemans Bridge ei dderbyn yn rhodd gan Alan Aberg.

• Derbyniwyd yn rhodd archif yn ymwneud â gwaith archaeolegol a wnaed yng Ngwaith 
Powdwr Gwn Glyn-nedd gan Elizabeth Tough yn y 1980au.

• Ar ôl digido Casgliad Arthur Chater, catalogiwyd tuag un rhan o dair o’r casgliad, sef 
ychydig dros 2,200 o ddelweddau digidol, ac fe’u rhoddwyd ar Coflein. Ceir yn y casgliad 
hwn ffotograffau o adeiladau a safleoedd yng Ngheredigion a thu hwnt a dynnwyd yn y 
1960au.

• Mae’r prosiect CHERISH yn parhau i gynhyrchu ac adneuo data ffotograffig, geoffisegol a 
LiDAR.

Tynnu’r cledrau yn Nhan-y-bwlch, ger Aberystwyth. Llun a dynnwyd gan Arthur O. Chater ym mis Mehefin 1966. 
Mae llwybr y rheilffordd yn goroesi ar ffurf llwybr beicio.
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Gwasanaethau 
cyhoeddus                                         5

 Mae’r Comisiwn yn adnodd allweddol ar gyfer cyrff ac unigolion y mae  
 ganddynt ddiddordeb yn agweddau niferus ac amrywiol treftadaeth Cymru. 

“Staff parod iawn eu cymorth 
a aeth allan o’u ffordd i gael 
beth roeddwn wedi gofyn 
amdano.”
Mae amrywiaeth fawr o ddefnyddwyr yn 
gwerthfawrogi ein gwasanaethau ymholiadau, 
ystafell ymchwil a llyfrgell. Maen nhw’n amrywio 
o academyddion, myfyrwyr a grwpiau hanes 
lleol a hanes teulu i gyfreithwyr sy’n chwilio 
am dystiolaeth o ffiniau eiddo hanesyddol, 
awdurdodau lleol sy’n enwi strydoedd stadau tai 
newydd, a chwmnïau cynhyrchu sy’n chwilio am 
ddelweddau archifol.

Cyfryngau a Chyhoeddwyr

Llyfrgelloedd/Amgueddfeydd

Cymdeithas Ddysgedig/Elusennau

Y Llywodraeth

Y Cyhoedd

Hanes Teuluoedd/Hanes Tai/Hanes Lleol

Addysg/AB/AU

Masnachol

Contractwyr Archaeolegol a Phensaernïol

126

19

99

206

192

42

31
21

103

839

Categorïau ymholiadau ymchwil

Ymatebodd staff ein hystafell ymchwil i 2,791 o ymholiadau eleni (839 ymchwil/1,952 
di-achos). Atebwyd 99.8 y cant o ymholiadau o fewn 15 diwrnod gwaith ac roedd cynnydd 
o 19 y cant mewn ymholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd 100 y cant o’r ymwelwyr 
â’n Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil a lenwodd ffurflen adborth o’r farn bod ein gwasanaeth yn 
‘Ardderchog’ neu’n ‘Dda’ ac roedd 98 y cant o’r ymatebwyr a gymerodd ran mewn arolwg 
annibynnol o Wasanaethau Ymholiadau o Bell a gynhaliwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) o’r farn bod ein gwasanaeth ymholiadau o bell yn 
‘Dda iawn’ neu’n ‘Dda’. 
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Gwasanaethau cyhoeddus

Defnyddiwyd ein lluniau mewn rhaglenni teledu, gan gynnwys ‘How the Victorians Built Britain’, wedi’i chyflwyno gan 
Michael Buerk, a rhaglen BBC Wales ‘Hidden Wales with Will Millard’, Rhan 3, Cyfres 2 (uchod) am hen adeiladau’r 
diwydiant glo, © Frank Films/Lazerbeam.

Ein deunydd
Rydym ni’n parhau i gyhoeddi Bwletin o Ddeunydd Newydd ei Gatalogio Cofnod Henebion 
Cenedlaethol Cymru sy’n rhestru’r holl ddeunydd newydd a dderbyniwn ar gyfer ein harchif 
a’n llyfrgell ac sy’n tynnu sylw at erthyglau o ddiddordeb Cymreig mewn cylchgronau 
arbenigol. 

Mae delweddau o CHCC wedi cael eu defnyddio mewn nifer o gyhoeddiadau, gan gynnwys: 
• Dwelling on the Future, gan Pierre d’Avoine Architects;
• Bronze Age Worlds: a social prehistory of Britain and Ireland, gan Robert Johnston.
• Remains of Conflict: the First World War and Wales, gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol 

Dyfed.
• Artistic and Cultural Transmission across the Irish Sea: the ‘Marigold’ stones of Wexford 

and their Welsh connections, gan Kate Corbett;
• Rewriting History: changing perceptions of the archaeological past, gan Dennis Harding.
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Cafodd Rhodri Lewis, aelod o Dîm Llyfrgell ac Ymholiadau’r Comisiwn Brenhinol, ei ffilmio yn ein hystafell ymchwil yn 
siarad am ein casgliadau ar gyfer ‘Waliau’n Siarad’, rhaglen am hanes pensaernïol ar S4C, © Unigryw.

Gwasanaethau cyhoeddus
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Disgyblion o Fangor a Chaergybi yn mwynhau sesiynau gweithdy yng Nghanolfan Forol Cymru, Prifysgol Bangor. Buont 
yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i archwilio llongddrylliadau o’r Rhyfel Byd Cyntaf a chawsant fynd ar fwrdd y 
Prince Madog, llong ymchwil y Brifysgol.

Dysgu 
gydol oes  6

 Mae hyrwyddo astudio treftadaeth Cymru a helpu ysgolion, colegau a  
 phrifysgolion i addysgu topigau’n gysylltiedig â threftadaeth yn rhan  
 bwysig o waith ymgysylltu â’r cyhoedd y Comisiwn. 

Yn ystod 2019-20, roedd prif gynhyrchion addysgol y Comisiwn yn gysylltiedig â’r prosiect 
llongau-U (gweler tudalen 20) a chawsant eu cyhoeddi ar Hwb, platfform dysgu digidol 
Llywodraeth Cymru. Mae’r adnoddau addysgol dwyieithog hyn ar gyfer dysgwyr Cyfnod 
Allweddol 3 yn bennaf ac maen nhw’n cynnig cyfleoedd i feithrin sgiliau yn y Gwyddorau a’r 
Dyniaethau ac yn cefnogi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Ers eu cyhoeddi, mae pobl 
wedi cyrchu’r gyfres hon o 25 gweithgaredd fwy na 2,500 o weithiau. Yn ogystal, anfonwyd 
copi o gyhoeddiad dwyieithog di-dâl y prosiect, Cymru a’r Rhyfel yn erbyn y Llongau-U: 
suddiadau, goroesi a chi o’r enw Lotte i 247 o ysgolion yng Nghymru. (siop.cbhc.gov.uk/
products/wales-and-the-u-boat-war-sinking-survival-and-a-dog-named-lotte).

http://siop.cbhc.gov.uk/products/wales-and-the-u-boat-war-sinking-survival-and-a-dog-named-lotte
http://siop.cbhc.gov.uk/products/wales-and-the-u-boat-war-sinking-survival-and-a-dog-named-lotte
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Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig
Bydd y Comisiwn Brenhinol yn cefnogi gwaith Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 
(MYDG/WHSI). Mae’r gefnogaeth hon yn cynnwys rhoi gwobrau ar gyfer cystadleuaeth 
flynyddol MYDG sy’n dathlu prosiectau treftadaeth yng Nghymru. Rydym ni hefyd yn aelod 
o EUSTORY (wedi’i ariannu gan Sefydliad Korber), rhwydwaith o sefydliadau sy’n cynnal 
cystadlaethau hanes wedi’u seilio ar ymchwil ar gyfer pobl ifanc yn Ewrop. Angharad 
Williams, Rheolwr Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Comisiwn, yw cynrychiolydd EUSTORY yng 
Nghymru a daeth hi’n Gadeirydd newydd MYDG ym mis Gorffennaf 2020, gan ddilyn camre 
ein cyn Gomisiynydd, yr Athro Christopher Williams.

Croesawyd 18 o grwpiau yn ystod y flwyddyn. Roedd y rhain yn cynnwys cynadleddwyr o’r cynadleddau Carto 
Cymru a Gorffennol Digidol; myfyrwyr pensaernïaeth, daearyddiaeth, marchnata, archifyddiaeth a llyfrgellyddiaeth; 
a gwirfoddolwyr o Gastell Aberteifi a Grŵp Hanes Lleol Keri. Hefyd daeth 55 o blant Blwyddyn 3 o Ysgol Plas Crug, 
Aberystwyth i ddysgu am gestyll.

Dysgu gydol oes
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Myfyrwyr prifysgol
Ymunodd myfyrwyr o’r cwrs MA Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell ym Mhrifysgol 
Aberystwyth â’n gwirfoddolwyr eraill i gael profiad ymarferol o waith catalogio a glanhau 
data a gwneud asesiadau o gyflwr ein llyfrau prin a hynafiaethol. Hefyd darparwyd 
cyfleoedd i fyfyrwyr ar y cwrs BA Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi 
Sant ddefnyddio’r Comisiwn Brenhinol yn astudiaeth achos ar gyfer modiwl marchnata eu 
cwrs; yn sgil hyn, fe dderbyniasom intern o’r un cwrs a ddewisodd ysgrifennu traethawd ar 
ein brandio.

Yn ystod 2019–20, darparwyd:

Rhwng mis Mehefin a mis Medi 2019, daeth ail weithiwr dan hyfforddiant i weithio gyda ni 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. Bu Tomos James yn helpu gyda’r prosiect Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion 
Gyfyngedig? a chwblhaodd ei dri modiwl dysgu terfynol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. O ganlyniad, fe gwblhaodd 
yn llwyddiannus Dystysgrif Lefel 2 CGC mewn Treftadaeth Ddiwylliannol (corff dyfarnu: BIIAB) a graddiodd ym mis 
Tachwedd 2019.

Dysgu gydol oes

100 
 awr o hyfforddiant Addysg 

Bellach ac Uwch

2,882 
 awr o gyfleoedd 

gwirfoddoli

888 
 awr o brofiad 

gwaith
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Cynhadledd Gorffennol Digidol 2020 
Ar ôl saib o flwyddyn, dychwelodd ein cynhadledd Gorffennol Digidol ym mis Chwefror 2020. 
Cynhaliwyd y digwyddiad deuddydd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth lle bu 
164 o gynadleddwyr yn dysgu am ddatblygiadau arloesol ym maes technoleg ddigidol yn 
y sector treftadaeth, gan gynnwys sganio laser, LiDAR, geoffiseg, delweddu ac animeiddio, 
technolegau amgueddfaol, ac adnoddau gwe.

Ymdriniodd y prif gyflwyniadau ag amrywiaeth o bynciau amserol. Tynnodd Dr Sarah Colley 
(SMC Research and Consultancy) sylw at y materion moesegol a godir gan ailgreadau 
digidol. Canolbwyntiodd Josie Fraser (Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol) ar yr 
angen am sgiliau digidol, hyder ac arweinyddiaeth yn y sector treftadaeth. Siaradodd Gaël 
Hamon (Art Graphique et Patrimoine) am bwysigrwydd arolygu 3D wrth ddiogelu henebion. 
Pwysleisiodd Dr Marinos Ioannides (Prifysgol Technoleg Cyprus / UNESCO) yr angen i 
gyfoethogi ailgreadau 3D â gwybodaeth am eu gwerth hanesyddol a chymdeithasol. 
Cyflwynodd Mario Wallner (Sefydliad Ludwig Boltzmann ar gyfer Archwilio Archaeolegol 
ac Archaeoleg Rithwir) y datblygiadau technolegol diweddaraf ar gyfer osgoi difrod 
i nodweddion archaeolegol wrth ymgymryd ag archaeoleg dirweddol ar raddfa fawr. 
Cyflwynodd Harry Verwayen (Sefydliad Europeana) yr achos dros rôl allweddol y sector 
diwylliannol o ran hybu trawsnewid digidol.

George Dey, o’r cwmni arolygu o’r awyr Bluesky International, yn dangos yr ystod o ddata arolygu, daearyddol a CAD y 
gallant ei darparu.

Dysgu gydol oes
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Cyflwynodd y Comisiwn Brenhinol ei brosiect Darpariaeth Ddigidol, lansiodd wefan y prosiect 
llongau-U, a chynigiodd daith drwy ei harchifau ar y cyd â’r Llyfrgell Genedlaethol. Hefyd fe 
gynhaliodd dri gweithdy: ar GIS a dronau (ar y cyd â’r prosiect CHERISH) ac ar yr adnoddau 
dementia ‘Archif Cof’ (ar y cyd â Chasgliad y Werin Cymru). 

Gellir gweld rhestr lawn o’r siaradwyr a’u crynodebau yn cbhc.gov.uk/amdanom-
ni/cynhadledd-gorffennol-digidol/gorffennol-digidol-2020/sylwadau-a-
chrynodebau-2020.

Gallwch ddarllen mwy am ein gwaith gyda thechnolegau digidol (a gweld ein 
hanimeiddiadau, hediadau-drwodd wedi’u laser-sganio, a modelau 3D) yn cbhc.gov.uk/
amdanom-ni/ein-gwaith/rhannu-ein-gorffennol-digidol.

Daniel Hunt, Ymchwilydd CHERISH, a Toby Driver, Uwch Ymchwilydd (Arolygu o’r Awyr) yn arwain gweithdy ar 
hanfodion hedfan dronau’n ddiogel, ac ar y gwaith prosesu yn dilyn hediadau, wrth ymgymryd â gwaith arolygu 
archaeolegol.

Dysgu gydol oes

http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/cynhadledd-gorffennol-digidol/gorffennol-digidol-2020/sylwadau-a-chrynodebau-2020/
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/cynhadledd-gorffennol-digidol/gorffennol-digidol-2020/sylwadau-a-chrynodebau-2020/
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/cynhadledd-gorffennol-digidol/gorffennol-digidol-2020/sylwadau-a-chrynodebau-2020/
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/ein-gwaith/rhannu-ein-gorffennol-digidol
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/ein-gwaith/rhannu-ein-gorffennol-digidol
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Estyn-allan ac ymgysylltu 
â’r gymuned  7

 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 Llywodraeth Cymru i helpu pawb i gyrraedd eu 
potensial, lleihau anghydraddoldeb, a gwella lles economaidd a chymdeithasol mewn 
meysydd allweddol fel hyfforddiant sgiliau a galluogi pobl i wneud y defnydd gorau o 
dechnolegau digidol.

Yn 2019–20: Denwyd cyfanswm o 

407,524
 o bobl i gymryd rhan mewn 

rhaglenni cymunedol ac estyn-allan

Daeth

402,000
 o’r rhain i weld ein 
harddangosfeydd

 Cymerodd

5,524
 o bobl ran yn ein 

digwyddiadau

 a mynychodd 
mwy na

3,500
o bobl

50
 o sgyrsiau
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Estyn-allan ac ymgysylltu â’r gymuned

Mae galw cyson am staff y Comisiwn fel siaradwyr cyhoeddus a byddant yn gweithio’n galed 
i rannu canlyniadau eu gwaith drwy roi sgyrsiau i amrywiaeth eang o grwpiau a sefydliadau, 
gan gynnwys aelodau Cymdeithas Hanes Penmaenmawr (ar gasglu enwau lleoedd Cymru), 
Llyfrgell Doc Penfro (ar John Nash, y pensaer o Gymro), ac aelodau Clwb Garddio Casnewydd 
(ar hanes ffotograffiaeth o’r awyr). Ym mis Rhagfyr, cafodd ein Darlith Nadolig hynod 
boblogaidd ar waith y prosiect CHERISH ei rhoi ddwywaith: yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn 
gyntaf ac yn Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Prifysgol Bangor, ychydig o wythnosau 
wedyn. Recordiwyd y sgwrs hon, a llawer o rai eraill, ac mae ar gael drwy Periscope a sianel 
YouTube y Comisiwn Brenhinol (www.youtube.com/user/RCAHMWales). 

2019: Blwyddyn Darganfod 
I gyd-fynd â thema ‘Blwyddyn Darganfod’ Croeso Cymru, y thema a ddewiswyd gennym 
ar gyfer ein stondin yn Sioe Frenhinol Cymru 2019 (a ddenodd 775 o ymwelwyr), oedd 
‘darganfod eich treftadaeth’. Dangoswyd enghreifftiau o adnoddau helaeth y Comisiwn, 
gan gynnwys Coflein a chanlyniadau dau o’n prosiectau, sef CHERISH a’r prosiect llongau-U 
1914–18. 

Rhoddodd Richard Suggett, Uwch Ymchwilydd (Adeiladau Hanesyddol), sgwrs ar Gastell y Gelli yng Ngŵyl y Gelli.  
Disgrifiodd waith ymchwil y Comisiwn a dangosodd sut y byddwn ni’n helpu grwpiau cymunedol lleol (Ymddiriedolaeth 
Castell y Gelli yn yr achos hwn) i ddarganfod eu treftadaeth.

http://www.youtube.com/user/RCAHMWales
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Yr Eisteddfod Genedlaethol: Y Lle Hanes 
Ymunodd y Comisiwn ag Amgueddfa Cymru, Cadw a Chasgliad y Werin Cymru i drefnu Y Lle 
Hanes yn Eisteddfod Genedlaethol 2019 yn Llanrwst.

Blwyddyn Darganfod oedd thema Y Lle Hanes, a lansiwyd gan Dafydd Elis-Thomas, Dirprwy 
Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, a dangoswyd gwrthrychau a ffotograffau o 
gasgliadau’r partneriaid. Hefyd trefnwyd sgyrsiau, gweithgareddau a digwyddiadau a oedd 
yn dathlu treftadaeth ardal Llanrwst ac a roddodd gyfle i bartneriaid lleol, fel Ymddiriedolaeth 
Cadwraeth Castell Gwrych, dynnu sylw at eu gwaith. 

Denodd y stondin 11,444 o ymwelwyr, gan gynnwys y rheiny a fynychodd ein gweithdai 
ar ffotograffiaeth o’r awyr a’r prosiect llongau-U, a sgwrs gan ein Swyddog Enwau Lleoedd 
Hanesyddol ym Mhabell y Cymdeithasau.

O’r chwith i’r dde: Sioned Hughes (Amgueddfa Cymru), Yr Athro Nancy Edwards (Cadeirydd y Comisiwn Brenhinol), 
Christopher Catling (Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol), Glyn Roberts (Cadw), Jessica Roberts (Casgliad y Werin Cymru) 
a Dafydd Elis-Thomas (Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth).

Estyn-allan ac ymgysylltu â’r gymuned
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Arddangosfeydd 
Gan weithio gyda phartneriaid a phrosiectau, 
cydlynodd y Comisiwn Brenhinol 32 o 
arddangosfeydd yn ystod y flwyddyn a welwyd 
gan fwy na 402,000 o bobl. Roedd rhai yn 
arbennig o lwyddiannus, gan gynnwys Cymru a’r 
Môr, arddangosfa a gynhaliwyd ar y cyd gan y 
Comisiwn, y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa 
Cymru, a Cadw, ac arddangosfeydd teithiol y 
prosiect llongau-U a gynhaliwyd gyda chymorth 
ein partneriaid – yn llyfrgelloedd, amgueddfeydd 
a chymunedau – ar hyd arfordir Cymru.

Roedd gweithgareddau i’r plant mor boblogaidd ag erioed yn Y Lle Hanes yn Llanrwst yn 2019.

Agorodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, ein harddangosfa llongau-U 
derfynol ym mis Rhagfyr 2019. Fe’i cynhaliwyd yn adeilad 

y Pierhead, Bae Caerdydd, a daeth aelodau’r Senedd i’w 
gweld. Adroddodd hanes natur aml-ddiwylliannol llawer o 

griwiau’r llongau a chwaraeodd ran allweddol yn yr ymgyrch 
i sicrhau bod cyflenwadau bwyd, tanwydd a defnyddiau crai 

yn cyrraedd Prydain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Estyn-allan ac ymgysylltu â’r gymuned
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Y prosiect ieuenctid Ceredigion Gyfyngedig?
Mae prosiect ‘Ceredigion Gyfyngedig?’ y Comisiwn 
Brenhinol yn rhan o Treftadaeth Ddisylw?, prosiect 
treftadaeth Cymru-gyfan i bobl ifanc sy’n cael ei 
arwain gan Cadw a’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth 
y Loteri Genedlaethol. Ers 2017 mae grŵp o haneswyr 
ifanc brwdfrydig ac ymroddgar wedi cyfarfod bob 
wythnos i ymgymryd ag ymchwil, dysgu sgiliau 
newydd, a chofnodi treftadaeth leol. Enw’r grŵp 
yw Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion a gallwch 
ddarllen am eu profiadau ar eu blog teithio, 
ceredigionofflimits.home.blog. 

‘Cartref, Aelwyd, Bywyd a Marwolaeth’ oedd 
thema ail flwyddyn y project. Cafodd yr aelodau 
eu hysbrydoli gan Fwthyn Llanon i drefnu cyfres o 
weithgareddau ar gyfer y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid. 
Aeth y bobl ifanc i archwilio’r bwthyn, buont yn dysgu 
sgiliau ffotograffiaeth, a gwahoddwyd ffrindiau a theulu i arddangosfa ‘neidio i fyny’ 
o’u gwaith celf yn yr ardd.

“Roedd Bwthyn Llanon yn brofiad da, gan iddo ddangos hanes i gynulleidfa 
ifancach. […] Rydw i’n cofio rhoi ffotos un o’r plant i fyny, a dywedodd, ‘Fydda i 
byth yn gweld fy ngwaith yn cael ei ddangos’. Roedd yn wych dysgu plant a oedd 
yn amlwg yn eu mwynhau eu hunain. Hoffwn i feddwl i ni gael effaith gadarnhaol 
ar eu bywydau’.”
Cafodd pawb a oedd yn gysylltiedig â’r prosiect ‘Ceredigion Gyfyngedig?’ eu hysgwyd gan 
farwolaeth drasig Anna Evans, cydlynydd uchel ei pharch y prosiect, yn haf 2019. Yn eu gofid, 
ymdrechodd cydweithwyr Anna yn y Comisiwn i gefnogi aelodau’r prosiect a’i gilydd, ac roedd 
y bobl ifanc yn benderfynol o barhau er cof am Anna. Ym mis Ionawr 2020 roedd dau ohonynt 
ar y panel cyfweld a sefydlwyd i ddod o hyd i olynydd Anna ac roeddem yn ddigon ffodus i 
allu penodi Kim James-Williams, arlunydd ac athrawes, yn Gydlynydd Prosiect Ieuenctid i fwrw 
ymlaen â’r gwaith. 

O dan arweiniad Kim, mae’r haneswyr ifanc wedi parhau â’u prosiect i gofnodi hanes a 
chynnwys ffermdy Llawrcwmbach, sy’n agos at hen fwyngloddiau plwm Bont-goch yn 
Uwchdiroedd Cymru. Maen nhw wedi glanhau, cofnodi a thynnu lluniau arteffactau o’r tŷ 
gyda chymorth Amgueddfa Ceredigion. Hefyd fe fynychodd dau ohonynt weithdai ffilmio, 
wedi’u trefnu gan gwmni ‘Storyworks’, ar benwythnos gwlyb iawn yn Llanddeusant, ac 
ymunodd pedwar arall â’r daith Treftadaeth Ddisylw? i Iwerddon lle buont yn ymweld â 
safleoedd treftadaeth megis Sarn y Cewri ac yn cyfarfod ag aelodau o grwpiau treftadaeth 
ieuenctid cyffelyb yn Iwerddon.

Estyn-allan ac ymgysylltu â’r gymuned

http://ceredigionofflimits.home.blog/


39

Thema blwyddyn olaf prosiect Treftadaeth Ddisylw? Ceredigion yw ‘Ysblander, Sioeau a Chân’. 
Sinemâu oedd y topig ymchwil cyntaf, ac aeth y grŵp ati i ddarganfod faint o sinemâu a fu 
yn Aberystwyth ar hyd y blynyddoedd, sut roeddynt yn adlewyrchu digwyddiadau hanesyddol 
y dydd, a beth a ddigwyddodd iddynt. Eu nod yw creu llwybr treftadaeth yn Aberystwyth sy’n 
tynnu sylw at y newidiadau mewn ‘amser hamdden’ dros y canrifoedd.

Roeddynt wrthi’n datblygu eu cynlluniau pan gyhoeddwyd y cyfnod clo cyntaf ym mis 
Mawrth 2020. Maen nhw wedi parhau i gyfarfod bob wythnos ac wedi addasu eu dulliau 
ymchwil a’u nodau yn unol â hynny. Penderfynwyd dechrau blog o’r enw Treftadaeth Ansicr 
(ceredigionofflimits.home.blog/treftadaeth-ansicr-uncertain-heritage) sy’n cofnodi eu 
profiadau yn ystod y cyfnod unigryw hwn mewn hanes a’u hymatebion iddo.

Ym mis Gorffennaf 2019 bu Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion yn dangos eu prosiect yn y Senedd yng Nghaerdydd, 
lle roeddynt yn falch o gynrychioli pobl ifanc wrth siarad â gwleidyddion a llunwyr polisi. Roedd yn gyfle unigryw i 
ymweld ag adeiladau Llywodraeth Cymru a chael cipolwg ar fywyd gwleidyddol.

Estyn-allan ac ymgysylltu â’r gymuned

http://ceredigionofflimits.home.blog/treftadaeth-ansicr-uncertain-heritage/
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Polisi ar yr 
amgylchedd hanesyddol                                         8

 Cefnogi Cymru sy’n ymatebol ar lefel fyd-eang ac yn gynaliadwy 

Oherwydd ein rôl statudol o fewn y gyfundrefn gynllunio bydd staff y Comisiwn 
Brenhinol yn chwarae rôl ddylanwadol ym maes llunio polisi ar yr amgylchedd 
hanesyddol yng Nghymru a thu hwnt. Byddwn yn gwneud hyn drwy osod safonau 
gwybodaeth a thrwy arwain sawl gweithgor ‘sganio’r gorwel’.

Newid hinsawdd
Mae’r Comisiwn wedi chwarae rhan arweiniol yng ngwaith is-grŵp newid hinsawdd y Grŵp 
Amgylchedd Hanesyddol. Gan weithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Cadw ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, cyhoeddwyd Yr 
Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru: Cynllun Addasu’r Sector ym mis 
Chwefror 2020 (cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/newid-hinsawdd/addasu-i-newid-
hinsawdd). Mae’r cynllun yn codi ymwybyddiaeth o’r risgiau i amgylchedd hanesyddol 
Cymru, ac o’r cyfleoedd, o ganlyniad i newid hinsawdd. Mae hefyd yn nodi camau i’w 
cymryd i gynyddu gwybodaeth, gallu a chydnerthedd y sector amgylchedd hanesyddol 
mewn perthynas â newid hinsawdd. Mae gwaith yr is-grŵp yn parhau wrth iddo baratoi 
cynlluniau lliniaru manylach a monitro eu gweithredu.

Yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn lansiad Yr Amgylchedd 
Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru: Cynllun Addasu’r Sector.

http://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/newid-hinsawdd/addasu-i-newid-hinsawdd
http://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/newid-hinsawdd/addasu-i-newid-hinsawdd
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 Cyfrannu at gyfrifoldebau Llywodraeth Cymru o dan Ddeddf yr  
 Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 

Rydym ni’n gyfrifol am fonitro cyflawni cyfrifoldebau statudol Gweinidogion Cymru, o dan 
Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, dros feysydd brwydro, enwau lleoedd 
a chofrestri morwrol. Mae hyn hefyd yn cynnwys sicrhau bod pedair Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol Cymru yn bodloni safonau gwybodaeth a darparu gwasanaeth wrth gynnal y 
cofnodion am amgylchedd hanesyddol Cymru ac o ran y cyngor cynllunio a roddant ar sail y 
cofnodion hynny.

Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru
Rydym ni’n parhau i ehangu’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru (cbhc.gov.uk/
darganfod/rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol). Eleni fe ychwanegwyd 2,198 o enwau 
at y rhestr ac rydym wrthi’n paratoi 15,000 o enwau eraill i’w cynnwys. Rhoddodd Dr 
James January-McCann, ein Swyddog Enwau Lleoedd, nifer o sgyrsiau ar enwau lleoedd 
mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, o Benmaenmawr i Drefynwy. Mae nifer y bobl sy’n 
defnyddio’r rhestr yn dal i gynyddu, ac yn cynnwys awdurdodau lleol sy’n chwilio am enwau 
hanesyddol ar gyfer strydoedd, stadau tai ac adeiladau cyhoeddus newydd.

Mae gennym fwy na deg ar hugain o enwau ar gyfer Trefynwy, yn Gymraeg, Saesneg a Lladin, yn dyddio’n ôl i 1075.

Polisi ar yr amgylchedd hanesyddol

http://cbhc.gov.uk/darganfod/rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol/
http://cbhc.gov.uk/darganfod/rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol/
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Addoldai Hanesyddol
Mae mwy a mwy o addoldai yng Nghymru yn cau eu drysau. Ein prif nod yw cofnodi’r 
adeiladau hyn a’u cynnwys at y dyfodol, cyn iddynt golli eu dodrefn, gwydr lliw, cofebau ac 
archifau a chael eu haddasu at ddefnydd arall, er nad yw cofnod archifol yn gallu cymryd lle 
adeilad go iawn. Felly byddwn hefyd yn cyfrannu at wahanol fentrau sydd â’r nod o gadw 
addoldai ar agor fel canolfannau crefyddol a chymunedol.

Christopher Catling, Ysgrifennydd (Prif Weithredwr) y Comisiwn Brenhinol, yw Cadeirydd 
Fforwm Addoldai Hanesyddol Cymru, a ffurfiwyd yn 2015 i roi ar waith y Cynllun Gweithredu 
ar gyfer Addoldai yng Nghymru. Mae’r corff hwn yn dwyn ynghyd reolwyr eiddo y gwahanol 
grefyddau ac enwadau, cyrff sy’n rhoi grantiau, ac asiantaethau treftadaeth i rannu arfer 
gorau a dangos sut y gall addoldai gael eu defnyddio at ddibenion cymunedol.

Mae’r Comisiwn Brenhinol hefyd yn gysylltiedig â darparu hyfforddiant ar gyfer pobl sy’n 
frwd dros eu heglwys neu gapel lleol i’w helpu i wneud ceisiadau llwyddiannus am grantiau 
atgyweirio a chynnal, i ddefnyddio addoldai’n sylfaen ar gyfer mentrau cymunedol, ac i’w 
hagor i’r cyhoedd, eu dehongli, rhoi croeso i ymwelwyr, a chodi incwm. 

Mae twristiaeth ffydd drwy’r byd yn werth £14 biliwn ac mae’r potensial ar gyfer ei 
chynyddu yng Nghymru yn enfawr. Bydd y Comisiwn yn gweithio’n agos gyda Chroeso 
Cymru a’r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol ar amrywiaeth o fentrau sydd â’r nod 
o ddenu ymwelwyr, gan gynnwys ein ‘hamgueddfa rithiol’ o’r enw Anghydffurfio Digidol: 
Hanes Capeli Cymru (cbhc.gov.uk/darganfod/capeli). Mae’r prosiect yn cael ei ariannu 
gan Groeso Cymru fel rhan o’r Rhaglen Fframwaith Twristiaeth Ddigidol ac yn manteisio ar 
ymdrechion parhaus y Comisiwn i dynnu sylw at bwysigrwydd capeli fel math nodedig ac 
eiconig o adeilad sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at ein tirweddau trefol a gwledig. Mae’r 
holl wybodaeth yng Nghronfa Ddata Capeli’r Comisiwn – cyfanswm o 6,430 o safleoedd – 
ar gael ar-lein ar wefan ein partneriaid, Addoldai Cymru, addoldaicymru.cymru, ynghyd 
â theithiau ffotograffig Gigapicsel a hediadau-drwodd wedi’u laser-sganio a wnaed gan y 
Comisiwn sy’n caniatáu i’r adeiladau sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth gael eu harchwilio 
o bell gan bobl o bedwar ban byd.

Polisi ar yr amgylchedd hanesyddol

http://cbhc.gov.uk/darganfod/capeli/
http://addoldaicymru.cymru/
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Iechyd 
a llesiant                                         9

 Cyfrannu at Gymru iachach 

Bydd y 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.

Archif Cof
Rydym ni’n parhau i hybu ein Harchif Cof fel adnodd a all ysgogi atgofion a helpu pobl 
sy’n byw gyda dementia. Gwnawn hyn drwy dudalen bwrpasol ar ein gwefan (cbhc.gov.uk/
amdanom-ni/gwybodaeth-gorfforaethol/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth/archif-cof) lle 
gellir cyrchu rhai o’n casgliadau arbennig ac sy’n esbonio sut i chwilio am gofnodion neu 
ddod o hyd i gardiau post hanesyddol.

Mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru (CYW), parhawn i gynnal yr oriel wedi’i 
churaduro Archif Cof (www.casgliadywerin.cymru/users/29941) ar wefan CYW. Mae’r 
casgliadau wedi’u rhannu yn ôl degawd yn themâu perthnasol wedi’u seilio ar adborth 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol am y math o bwnc sy’n gweithio orau mewn gwaith 
ysgogi a hel atgofion. Ychwanegwyd amrywiaeth o gasgliadau newydd eleni, gan gynnwys 
nifer o fideos 360-gradd a wnaed yn benodol i’w defnyddio yn y sector llesiant gan Atgofion 
Melys.  

Rhoddwyd sylw i’r Archif Cof yn yr Eisteddfod Genedlaethol mewn sesiwn ar therapi ffilm 
a chof a drefnwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac a hybwyd yng nghynhadledd 
Gorffennol Digidol 2020.

Gruffydd E. Jones, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a Reina van der Wiel, Rheolwr Llywodraethu a Risg y Comisiwn 
Brenhinol, yn dangos y ffordd orau o ddefnyddio Archif Cof CYW yng nghynhadledd Gorffennol Digidol 2020.

http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwybodaeth-gorfforaethol/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth/archif-cof
http://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwybodaeth-gorfforaethol/cydraddoldeb-ac-amrywiaeth/archif-cof
http://www.casgliadywerin.cymru/users/29941
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Teithiau cerdded tywys
Ffordd arall y byddwn ni’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd corfforol, iechyd meddwl a lles 
ein cymunedau yw drwy drefnu teithiau tywys mewn rhannau o Gymru sy’n gyfoethog 
eu harchaeoleg neu eu treftadaeth adeiledig ac sy’n annog pobl sy’n ymddiddori yn yr 
amgylchedd hanesyddol i fod yn fwy corfforol weithgar.

Ym mis Mehefin 2019, fe gyfrannodd staff y Comisiwn at Ŵyl Lenyddol R. S. Thomas, gŵyl 
ddwyflynyddol boblogaidd, drwy arwain taith gerdded i weld yr adeiladau a thirweddau a oedd 
yn gyfarwydd i Thomas pan oedd yn ficer Eglwys-fach, Ceredigion, o 1954 hyd 1967.

Richard Suggett, ein Huwch Ymchwilydd (Adeiladau Hanesyddol), yn y got lachar, yn arwain taith gerdded R. S. Thomas; 
hefyd fe roddodd sgwrs ar dai Iago Prytherch (yr ‘ordinary Welsh hill farmer’), cymeriad ym marddoniaeth gynnar 
Thomas.

Iechyd a llesiant
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Daeth mwy na 120 o bobl i’r digwyddiad, gan gynnwys llawer o’r 52 o gyfranwyr, staff o 
bartner sefydliadau, a’r cyhoedd.  Mae’r llyfr yn trafod pob agwedd ar gysylltiad Cymru â’r 
môr o’r cyfnod cynharaf hyd heddiw – o archaeoleg i baentiadau a barddoniaeth, o hanes 
y llynges i wyliau glan môr, o ystyriaethau cymdeithasol i hanes economaidd a gwleidyddol. 
Mae’r is-deitl ’10,000 o flynyddoedd o hanes y môr’ yn dangos yn glir mai bwriad y llyfr yw 
codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o dreftadaeth forwrol faith Cymru a dathlu gwaith y rheiny 
sy’n diogelu gwaddol ein hanes morwrol ar ran y genedl. Cafodd ei ddewis yn Llyfr y Mis 
ar gyfer Amgueddfeydd Cymru gan Gyngor Llyfrau Cymru ym mis Tachwedd 2019, a’r mis 
wedyn fe gyrhaeddodd y chweched safle ar restr y llyfrau a werthodd orau yng Nghymru.

Alan Aberg a Mark Redknap (chwith) a Sian Rees (de), golygyddion academaidd y gyfrol Cymru a’r Môr; ynghyd â 
Christopher Catling (Ysgrifennydd y Comisiwn Brenhinol), a fu’n rheoli cyhoeddi’r llyfr ac yn codi’r arian ar ei gyfer; 
Dr David Jenkins, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn Amgueddfa Cymru ac un o’r cyfranwyr; a Dafydd Elis-Thomas 
(Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth).

Cyhoeddiadau’r 
staff10

 Bydd y Comisiwn yn gwella ansawdd bywyd pobl Cymru drwy ymgymryd  
 â gwaith addysgol ac ymchwil, gyda’r nod o gyfoethogi canfyddiad pobl o  
 Gymru gartref a thramor. 

Cymru a’r Môr
Ar 24 Hydref 2019 fe lansiwyd cyd-gyhoeddiad y Comisiwn Brenhinol, Cymru a’r Môr: 10,000 
o flynyddoedd o hanes y môr, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, gan yr 
Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.
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Mae clawr dramatig Cymru a’r Môr yn dangos tonnau’n torri 
dros wal yr harbwr ym Mhorth-cawl. Gellir gweld y goleudy, a 
adeiladwyd ym 1860, ym mhen pellaf y morglawdd.

Jenkins, G.H., Suggett, R. a White, E.M., golygyddion, The 
Cardiganshire County History, Volume 2: Medieval and 
Early Modern Cardiganshire (Gwasg Prifysgol Cymru, 
2019).

Hanes Sir Aberteifi 
Ym mis Hydref 2019 hefyd y cyhoeddwyd 
The Cardiganshire County History, 
Volume 2: Medieval and Early Modern 
Cardiganshire, gan Wasg Prifysgol Cymru 
ar ran Cymdeithas Hanes Ceredigion 
mewn cysylltiad â’r Comisiwn Brenhinol. 
Cydweithiodd llawer o aelodau a chyn-
aelodau staff i gynhyrchu’r gyfrol sylweddol 
a hardd hon. Y golygyddion yw Geraint 
H. Jenkins, Eryn M. White, a Richard 
Suggett o’r Comisiwn ac mae dau o gyn 
Gadeiryddion y Comisiwn, Yr Athro J. 
Beverly Smith a’r Athro Ralph A. Griffiths 
ymhlith y cyfranwyr. Gyda’r gyfrol hon fe 
gwblheir y gyfres o dair cyfrol am hanes 
y sir: cyhoeddwyd y gyntaf, sef Volume 3: 
Modern Times, ym 1998 a’r ail, Volume 1: 
From the Earliest Times to the Coming of 
the Normans, yn 2001.

Cyhoeddiadau’r staff
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Proffil academaidd
I godi proffil academaidd y Comisiwn, anogwn ein staff i gyfrannu i gylchgronau, llyfrau 
a chynadleddau. Mae hyn wedi arwain at gynhyrchu’r gweithiau a ganlyn yn ystod y 
flwyddyn.

Catling, C., Y cylchgrawn Current Archaeology: erthyglau misol ar amrywiaeth o themâu 
treftadaeth, gan gynnwys ‘Wales and the Sea’ (CA 358) a ‘Llangorse Crannog’ (CA 364), 
ynghyd â cholofn ddyddiadurol fisol (‘Sherds’) a phroffil misol o gymdeithas treftadaeth 
(‘Odd Socs’).

CHERISH, Newyddion CHERISH News 4, Gorffennaf 2019. 
www.cherishproject.eu/cy/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/71-cymraeg/
adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/233-newyddlen-rhif-4

———, Newyddion CHERISH News 5, Ionawr 2020. 
www.cherishproject.eu/cy/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/71-cymraeg/
adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/240-newyddlen-rhif-5

Driver, T., ‘Chasing the Cropmarks: archaeological discoveries in Ceredigion during the 2018 
drought’, Ceredigion, XVIII: 3, 2019, 1–3.

———, Adolygiad o Smith et al., Life and Death in the Countryside of Roman Britain, 
Archaeologia Cambrensis 168, 2019, 281–3.

Singer, R., ‘How Gothic was my U-Boat?: the Welsh press and German submarine warfare’, 
Planet: The Welsh Internationalist 236, 2019, 69–76.

———, ‘Pacifism, peace and modern Welsh writing by Linden Peach’, Planet: The Welsh 
Internationalist 236, 2019, 78–80.

———, ‘Stories of solidarity / Wales: England’s first and final colony’, Planet: The Welsh 
Internationalist 234, 2019, 3.

———, ‘Through Wales in the footsteps of William Gilpin: illustrated travel accounts by early 
French tourists, 1768–1810’, European Romantic Review 30: 2, 2019, 127–47 
(doi.org/10.1080/10509585.2019.1583563).

Suggett, R., ‘Crucks in Wales’, yn Cruck Building: a survey, golygyddion N. Alcock, P. Barnwell 
ac M. Cherry (Shaun Tyas, 2019), tt. 275-99.

McCarroll, D., Loader, N.J., Miles, D., Suggett, R., et al., ‘Oxygen isotope dendrochronology of 
Llwyn Celyn, one of the oldest houses in Wales’, Dendrochronologia 58, Rhagfyr 2019 
(doi.org/10.1016/j.dendro.2019.125653).

Suggett, R., Adolygiad o Nigel Baker et al., The Houses of Hereford 1200–1700 (Oxbow 
Books, 2018) yn Archaeologia Cambrensis 168, 2019, 290-91.

———, Adolygiad o Gabriel Byng, Church Building and Society in the Later Middle Ages 
(Cambridge University Press, 2017) yn Vernacular Architecture 50: 1, 2019, 133–4 
(doi.org/10.1080/03055477.2019.1675121).

Cyhoeddiadau’r staff

http://www.cherishproject.eu/cy/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/71-cymraeg/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/233-newyddlen-rhif-4
http://www.cherishproject.eu/cy/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/71-cymraeg/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/233-newyddlen-rhif-4
http://www.cherishproject.eu/cy/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/71-cymraeg/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/240-newyddlen-rhif-5
http://www.cherishproject.eu/cy/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/71-cymraeg/adnoddau/cyhoeddiadau/newyddlen/240-newyddlen-rhif-5
https://doi.org/10.1080/10509585.2019.1583563
https://doi.org/10.1016/j.dendro.2019.125653
https://doi.org/10.1080/03055477.2019.1675121
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Cysylltu 
â ni                                        11

Croesawn ymholiadau, yn bersonol yn ein hystafell ymchwil a llyfrgell yn Aberystwyth, drwy’r 
post neu e-bost neu dros y ffôn, neu drwy ein cyfleuster chwilio ar-lein, 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:  

01970 621 248
cyfeillion@cbhc.gov.uk
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