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Y Comisiwn Brenhinol  
yn Gryno

Sefydlwyd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1908 i wneud cofnod o dreftadaeth 
bensaernïol ac archaeolegol Cymru. Mae’r cofnod yn cyflawni sawl pwrpas. Un o’r rhai 
pwysicaf yw darparu corff o dystiolaeth i helpu Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, 
cynllunwyr a datblygwyr i wneud penderfyniadau polisi a fydd yn sicrhau stiwardiaeth 
gyfrifol o’r amgylchedd hanesyddol i genedlaethau heddiw ac yfory, ac i gyflwyno’r achos 
dros warchod asedau treftadaeth sylweddol Cymru mewn ffordd sensitif ac adeiladol. 

Mae gan y Comisiwn staff o 35 (32 amser-llawn, tri rhan-amser), sydd wedi’u lleoli yn Aberystwyth. 
Bydd pum aelod y tîm arolygu ac ymchwilio yn arolygu ac yn ymchwilio i’n hamgylchedd adeiledig 
archaeolegol a hanesyddol, gan ymgymryd â gwaith cloddio, rhagchwilio o’r awyr ac arolygu 
arforol. Fel y dangosir ar dudalennau’r adroddiad blynyddol hwn, ein blaenoriaethau presennol 
yw asesu effeithiau newid hinsawdd ar dreftadaeth arfordirol ac arforol Cymru, cofnodi adeiladau 
pwysig yr 20fed ganrif sy’n cael eu hailddatblygu, a chefnogi’r gwaith o reoli Tirweddau Llechi 
Gogledd-orllewin Cymru fel Tirwedd Ddiwylliannol sy’n safle Treftadaeth y Byd.

Mae’r cofnodion sy’n deillio o’n gwaith yn ffurfio rhan o Gofnod Henebion Cenedlaethol 
Cymru (CHCC), sef ein harchif o ffotograffau, cynlluniau, mapiau, arolygon, a chofnodion digidol 
ac ysgrifenedig eraill. Byddwn yn sicrhau bod y cofnodion ar gael i gynulleidfa fyd-eang drwy ein 
platfform digidol Coflein (o’r geiriau cof a lein), a’n gwasanaeth ymholiadau, a thrwy hynny’n 
annog pobl ym mhob man i archwilio a mwynhau adeiladau ac archaeoleg Cymru. Bu datblygu 
a lansio ein fersiwn newydd o Coflein (gweler tudalen 6) yn un o brif dasgau’r flwyddyn; dan 
arweiniad tîm creiddiol o dri, bu llawer o staff y Comisiwn yn ymgymryd â gwaith datblygu 
technegol a phrofi.

Cedwir CHCC mewn storfa archifol bwrpasol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, lle 
mae gennym hefyd ystafell ymchwil a llyfrgell y byddem, mewn blwyddyn arferol, yn croesawu 
cannoedd o ymchwilwyr personol iddi i fanteisio ar y miliynau o gofnodion yn y casgliad 
cenedlaethol pwysig hwn. Serch hynny, rydym wedi gallu gweithredu gwasanaeth ymholiadau 
effeithiol o bell drwy gydol y flwyddyn, ac mae cyfran gynyddol o’r ymholiadau bellach yn cael 
eu derbyn a’u hateb yn Gymraeg gan y pum aelod staff sy’n ymateb i’r cannoedd o ymholiadau 
a dderbyniwn ar-lein, dros y ffôn a thrwy lythyr.

Mae casgliad CHCC yn parhau i dyfu, wrth dderbyn cyfraniadau gan y cyhoedd a chan 
amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys Cadw, Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru, 
awdurdodau lleol, prifysgolion, curaduron, contractwyr ac ymgynghorwyr. Byddwn yn rhoi 
cofnodion newydd eu digido ar Coflein yn gyson ac yn gwella’r cofnod pan fydd defnyddwyr 
yn galw am hynny. Mae gennym wyth aelod staff sy’n gyfrifol am gadwraeth, catalogio, 
sganio, gwella data, datblygu technegol, a chynnal gwasanaethau ar-lein. Ymgymerant hefyd â 
phrosiectau tymor-byr a thymor-hir penodol, fel y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol (tudalen 
8), y Gofrestr o Barciau a Gerddi Hanesyddol (tudalen 28), Casgliad y Werin Cymru (tudalen 18), 
Mapio Dwfn (tudalen 34), a’n hymchwil i adeiladau’r 20fed ganrif (tudalen 21).
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Drwy gydol blwyddyn y pandemig rydym wedi gwneud ymdrech arbennig i greu cynnwys 
deniadol yn Gymraeg a Saesneg fel rhan o’n gwaith estyn-allan. Mae’r nifer cynyddol o bobl 
sy’n mynychu ein darlithiau ar-lein, yn cyrchu ein gwefan, blogiau a phostiadau cyfryngau 
cymdeithasol, ac yn archebu ein llyfrau yn brawf o’r diddordeb cynyddol sydd gan bobl 
yn amgylchedd hanesyddol Cymru (tudalen 36). Mae hyn yn ei dro yn adlewyrchu awch 
cyffredinol y cyhoedd i archwilio a mwynhau treftadaeth leol yn ystod y cyfnod clo. Bu pedwar 
aelod y tîm estyn-allan yn brysur hefyd yn creu cynnwys ar-lein wedi’i seilio ar gwricwlwm 
ysgolion Cymru i helpu rhieni gyda’u gweithgareddau dysgu gartref.

Mae chwe aelod staff arall yn gyfrifol am weithgareddau cefnogi – cyllid, adnoddau dynol, 
rheolaeth weithredol, llywodraethu, TGCh a chodi arian – sy’n sylfaen i waith y Comisiwn cyfan, 
ac mae pedwar aelod staff ychwanegol yn cael eu cyflogi i weithio ar brosiectau penodol a 
ariennir yn allanol – ein prosiect newid hinsawdd CHERISH (tudalen 10), ein prosiect ieuenctid 
Treftadaeth Ddisylw (tudalen 16), a Chofrestr Colledion Lloyd’s (tudalen 35).

Derbyniwn y rhan fwyaf o’n cyllid gan Lywodraeth Cymru (gweler tudalen 45), ac yn gyfnewid 
am hyn mae disgwyl i ni weithio mewn ffyrdd sy’n fuddiol i’r cyhoedd ac sy’n cyfrannu at 
gyflawni amcanion y Llywodraeth.

Goruchwylir ein gwaith gan fwrdd o naw Comisiynydd (gweler tudalen 46), a benodir gan 
Ei Mawrhydi Y Frenhines gyda chyngor Llywodraeth Cymru. Eleni fe wnaethom ffarwelio 
â Catherine Hardman a Tom Lloyd, y mae’r ddau ohonynt wedi cwblhau deng mlynedd o 
wasanaeth; mae ein dyled i’r ddau yn fawr, i Catherine Hardman ym maes rheoli archifau ac 
i Tom Lloyd ym maes hanes pensaernïol. Penodwyd dau Gomisiynydd arall yn eu lle: Sarah 
Perons a fydd yn cynghori’r Comisiwn ar strategaeth yn ymwneud ag addoldai yng Nghymru, 
a’r Athro Tim Darvill a fydd yn cefnogi gwaith y Comisiwn mewn ymateb i bolisïau Llywodraeth 
Cymru ym meysydd diwylliant, iechyd, llesiant ac addysg.

Y Comisiwn Brenhinol yn Gryno

Ein Comisiynwyr newydd: Sarah Perons a’r Athro Tim Darvill.
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Ehangu mynediad i  
dreftadaeth Cymru 

Ni fyddai wedi bod yn bosibl i ni weithredu mor effeithiol ag a wnaethom yn ystod misoedd 
y cyfnod clo heblaw am yr ymdrech a wnaed dros lawer flwyddyn i ddigido cynnwys 
Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru a sicrhau bod y cofnodion sy’n cael eu creu ar gael i 
gynulleidfa fyd-eang drwy wefan Coflein. 

Ers 2003 roeddem wedi dibynnu ar ein chwaer Gomisiwn Brenhinol yn yr Alban am gymorth 
technegol i gynnal Coflein, ond yn 2019 penderfynwyd sefydlu platfform llawer gwell yn lle’r hen 
system, a fydd yn cwrdd ag anghenion gwybodaeth y Comisiwn a’i ddefnyddwyr (gan gynnwys 
Cadw a helpodd i ariannu’r prosiect) am flynyddoedd i ddod. Roedd cymryd rheolaeth dros ein 
tynged ein hunain yn gofyn am ddatblygu technegol cynhwysfawr a symud y set ddata gyfan 
a’r cyfryngau digidol cysylltiedig o’r system flaenorol i’r un newydd, cyn lansio’r platfform 
newydd ar 25 Chwefror 2021.

Mae’r ailddatblygu hwn yn sicrhau bod gennym systemau sy’n darparu llifoedd gwaith mwy 
effeithlon i’n staff, mwy o reolaeth uniongyrchol dros ein data, a mynediad gwell gan y cyhoedd 
i’n casgliadau. Mae mwy o bwyslais ar y delweddau cyfoethog yn ein casgliadau, ac rydym wedi 
gwneud y prosesau ar gyfer lawrlwytho a phrynu copïau cydraniad-uchel yn llawer haws. Mae 
hefyd yn gweithio’n dda ar ffonau symudol a gall roi gwybodaeth i ddefnyddwyr pan fyddant 
allan yn cerdded neu’n ymweld ag adeiladau hanesyddol a henebion.
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“Rydw i wrth fy modd efo’r wefan newydd, 
mae hi cymaint yn well – mae’r swyddogaeth 

mapiau’n offeryn anhygoel gan ei bod mor 
fanwl. Mae fel twll Wicipedia rydych chi’n 
syrthio i mewn iddo ac yn treulio oriau’n 

dysgu pob math o bethau newydd!”.
Mae’r system newydd yn defnyddio amrywiaeth o feddalwedd ffynhonnell agored a meddalwedd 
fasnachol ar gyfer cyflawni tasgau penodol. Yn sail i’r system y mae cronfa ddata o wybodaeth 
am safleoedd a reolir gan y feddalwedd ARCHES a ddatblygwyd gan Sefydliad Cadwraeth 
Getty a Chronfa Henebion y Byd ar gyfer rheoli data’n ymwneud â threftadaeth ddiwylliannol. 
Rheolir y catalog o ddata archifol gan feddalwedd AtoM (Access to Memory), a ddatblygwyd 
at ddefnydd y gymuned archifol, ac rydym wedi dewis iBase yn ddatrysiad rheoli cynnwys sy’n 
caniatáu i ni wneud delweddau a deunydd digidol arall yn uniongyrchol hygyrch i’r cyhoedd. 
CIIM (wedi’i ynganu ‘sim’, sy’n sefyll am ‘Collections Information Integration Middleware’) yw 
enw’r feddalwedd sy’n dethol gwybodaeth o bob un o’r tair ffynhonnell hyn ac yn ei chyflwyno i 
ddefnyddwyr mewn ymateb i ymholiadau. Fe’i datblygwyd gan gwmni Knowledge Integration o 
Sheffield ar gyfer y sector orielau, amgueddfeydd, archifdai a llyfrgelloedd. 

https://coflein.gov.uk/en/
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Ehangu mynediad i dreftadaeth Cymru

Cafodd ein platfform darpariaeth ddigidol Coflein newydd ei lansio ar 25 Chwefror 2021. Mae’r sgrinluniau’n dangos canlyniadau 
cychwynnol chwiliad am fryngaer Pen Dinas, Aberystwyth.
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Hybu defnyddio’r Gymraeg 

Fel corff dwyieithog, mae’r Comisiwn yn parhau i hyrwyddo ei wasanaethau Cymraeg. 
Rydym yn falch o’r nifer uchel o staff sydd wedi ymrwymo i wella eu sgiliau Cymraeg (ac 
sydd wedi ennill gwobrau am eu llwyddiant mewn arholiadau) ac i ddefnyddio’r Gymraeg yn 
y gweithle. Er mwyn annog dysgwyr i feithrin eu sgiliau byddwn yn cynnal sesiynau ‘Sgwrs 
dros Baned’ wythnosol lle gall dysgwyr siarad â chydweithwyr Cymraeg eu hiaith mewn 
awyrgylch anffurfiol. 

O ran annog defnyddio enwau lleoedd Cymraeg, mae’r Comisiwn Brenhinol yn gyfrifol am 
lunio a hybu’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru (cbhc.gov.uk/darganfod/
rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol/) y mae gofyn i Lywodraeth Cymru ei chynnal o dan 
Adran 34 o Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Ymgymerwn â’r gwaith 
hwn mewn partneriaeth â nifer o gyrff eraill, gan gynnwys Cadw, Ymddiriedolaethau 
Archaeolegol Cymru, Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a’r 
Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Mae’r Rhestr yn darparu mynediad hwylus i ffynhonnell ganolog unigol o wybodaeth am 
enwau lleoedd hanesyddol (cyn y Rhyfel Byd Cyntaf) a bwriedir iddi godi ymwybyddiaeth 
o werth enwau lleoedd hanesyddol, helpu’r cyhoedd i ddysgu am hanes eu cymunedau, 
cefnogi ymchwil academaidd, a llywio penderfyniadau gan lywodraethau lleol a 
chenedlaethol ar ddefnyddio enwau lleoedd hanesyddol wrth reoli’r amgylchedd 
hanesyddol.

Mae’n cael ei defnyddio fwyfwy gan y cyhoedd a sefydliadau, a gwelwyd cynnydd 
sylweddol yn nifer y bobl sy’n cyrchu’r wefan yn ystod y cyfnod clo. Calonogol hefyd 
oedd bod y cyhoedd yn cyflwyno nifer fawr o enwau lleoedd ychwanegol, yn seiliedig ar 
eu gwybodaeth a’u hymchwil eu hunain. Mae Dr James January-McCann, ein Swyddog 
Enwau Lleoedd, wedi ychwanegu 23,000 o enwau newydd at y Rhestr eleni ac mae’n 
parhau i roi sgyrsiau ar-lein rheolaidd ar hanes enwau lleoedd yn Gymraeg a Saesneg, yn 
ogystal â chyhoeddi erthyglau sydd wedi’u seilio ar wybodaeth yn y Rhestr.

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru 

Cofnodion yn y Rhestr ar gyfer enwau lleoedd yng nghymunedau Sir Drefaldwyn, Powys.

https://cbhc.gov.uk/darganfod/rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol/
https://cbhc.gov.uk/darganfod/rhestr-o-enwau-lleoedd-hanesyddol/
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Sgrinlun o’n trafodaeth banel ar-lein ar gyfer Eisteddfod AmGen 2020 i drafod y cwestiwn ‘Beth yw dyfodol addoldai Cymru?’. Cadeiriwyd y 
drafodaeth gan yr Athro Nancy Edwards (Cadeirydd y Comisiwn Brenhinol), ac roedd pedwar arbenigwr ar y panel: Elinor Gray-Williams, Dr 
D. Huw Owen, Dr Cai Parry-Jones a’r Gwir Barchedig Wyn Evans. Gellir gweld y drafodaeth ar sianel YouTube y Comisiwn:  
https://www.youtube.com/watch?v=gIWJjRkYRqA.

Ehangu mynediad i dreftadaeth Cymru

Mae cymryd rhan yn yr Eisteddfod Genedlaethol bob amser yn uchafbwynt yn yr haf ac roedd 
hynny yr un mor wir eleni er i Eisteddfod AmGen rithiol, dathliad digidol wythnos o hyd o’r iaith 
Gymraeg a chelfyddydau, diwylliant a threftadaeth Cymru, gymryd lle’r digwyddiad corfforol. 
Yn lle ein stondin Lle Hanes arferol ar y maes, darparwyd gweithgareddau i’r plant a fideos byr 
am ein gwaith mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru–National Museum Wales, Cadw 
a Chasgliad y Werin Cymru, a threfnwyd trafodaeth banel fywiog am ddyfodol addoldai yng 
Nghymru. Rhoddodd y digwyddiad gyfle i dri o’n dysgwyr Cymraeg gyfrannu darnau byr at y 
rhaglen.

Peth o’r cynnwys mwyaf poblogaidd ar dudalen Facebook y Lle Hanes oedd yr arddangosfa a’r 
llyfr Hanes Ty ̂   ar y Mynydd / The Story of a House on a Hill a gynhyrchwyd gan Banel Ieuenctid 
Haneswyr Ceredigion fel rhan o’r prosiect Treftadaeth Ddisylw: Ceredigion Gyfyngedig. 
Ysgogodd lawer o ymgysylltu â’n cynulleidfa.

Dolennau i’n gweithgareddau ar-lein yn yr Eisteddfod Amgen:
https://eisteddfod.wales/amgen/steddfodamgen-week 
https://eisteddfod.cymru/amgen-mawrth-lle-hanes 
https://eisteddfod.cymru/amgen-mercher-lle-hanes

Yr Eisteddfod Genedlaethol

https://eisteddfod.wales/amgen/steddfodamgen-week
https://eisteddfod.wales/node/61453
https://eisteddfod.wales/node/61471
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Deall  
newid hinsawdd 

Newid hinsawdd yw un o’r bygythiadau mwyaf i’n treftadaeth adeiledig a’n tirweddau 
diwylliannol. Mae erydiad pridd yn cyflymu a lefel y môr yn codi, gan ddinistrio ein treftadaeth 
archaeolegol gladdedig yn ucheldiroedd Cymru ac ar hyd yr arfordir. Mae staff y Comisiwn wedi 
chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o ddatblygu Cynllun Addasu’r Sector ar gyfer Amgylchedd 
Hanesyddol Cymru (cbhc.gov.uk/addasu-i-newid-hinsawdd/). Hon yw strategaeth y sector ar 
gyfer cefnogi cynlluniau’r Llywodraeth i fynd i’r afael â newid hinsawdd. 

Mae’r Cynllun Addasu yn cydnabod yr angen i gasglu gwybodaeth am yr hyn sydd mewn perygl 
a ble a pha mor gyflym y mae newid yn digwydd er mwyn cael gwell dealltwriaeth o effeithiau 
newid hinsawdd ar yr amgylchedd hanesyddol. Er mwyn astudio effeithiau newid hinsawdd ar 
dirweddau diwylliannol arfordirol ac arforol a threftadaeth danddwr Basn Môr Iwerddon yn y 
tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir, fe sefydlodd y Comisiwn Brenhinol ei brosiect CHERISH 
chwe-blynedd, a ariennir gan yr UE, yn 2017 mewn partneriaeth â’r Rhaglen Ddarganfod: 
Canolfan Archaeoleg ac Arloesedd Iwerddon, Prifysgol Aberystwyth: Adran Daearyddiaeth a 
Gwyddorau Daear, ac Arolwg Daearegol Iwerddon.

Y Comisiwn Brenhinol yw’r partner arweiniol a bu’n monitro effeithiau stormydd, glawiad 
trwm ac erydiad arfordirol ar safleoedd archaeolegol ar bentiroedd ac ynysoedd agored ar hyd 
arfordir Cymru, ac yn gwneud cloddiadau achub lle mae tirlithriadau yn datgelu nodweddion 
archaeolegol newydd. Er gwaethaf y cyfyngiadau ar deithio eleni, rydym wedi blaenoriaethu 
ymweliadau â’n gorsafoedd monitro mewn mannau strategol ar hyd yr arfordir i fesur cyflymder 
y newid, a theithiau i weld tirlithriadau ac olion arfordirol newydd eu datguddio er mwyn 
cofnodi’r archaeoleg sydd wedi dod i’r golwg.

Ganol Awst roedd y timau CHERISH o’r Comisiwn Brenhinol a Phrifysgol Aberystwyth yn gallu 
ymweld â maes tanio Castellmartin yn Sir Benfro i wneud gwaith maes yn ystod yr unig fis nad 
yw’r maes milwrol prysur hwn yn cael ei ddefnyddio, gan osgoi hefyd darfu ar adar sy’n nythu 
ar y clogwyni a morloi sy’n cael lloi bach. Pwrpas hyn oedd parhau â gwaith cynharach a wnaed 
yn 2008 a 2018 a oedd wedi sefydlu mannau cychwyn ar gyfer mesur patrymau erydiad dilynol. 
Ar yr achlysur hwn fe gynhaliwyd arolwg drôn, a arweiniodd at yr arolygon ffotogrametrig cyntaf 
erioed o’r awyr o’r pedair prif gaer bentir arfordirol yng Nghastellmartin (Linney Head, Flimston, 
Crocksydam a Buckspool/The Castle) i gasglu data man cychwyn ar gyfer monitro newid yn  
y dyfodol.

3
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Aelodau tîm y Prosiect 
CHERISH yn gwneud 
gwaith maes gyda 
phartneriaid o Brifysgol 
Aberystwyth ar draeth 
Aber-soch, Medi 2020.

https://cbhc.gov.uk/addasu-i-newid-hinsawdd/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/407867/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/94226/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/94227/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/305417/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/305429/
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Mae’r darlun hwn, a grëwyd ar ran y Prosiect CHERISH gan Carys Tait, yn dangos effeithiau newid hinsawdd ar dreftadaeth arfordirol Cymru

Deall newid hinsawdd

Sut y mae Newid yn yr Hinsawdd yn effeitho ar Dreftadaeth 
ein Harfordir? 

Bydd tymheredd byd-eang cynhesach yn arwain at y canlynol:
1. Cynnydd yn Iefel y môr, a fydd yn effeithio ar bob agwedd ar y 
dreftadaeth arfordirol o ganlyniad i lifogydd ac ymchwyddiadau 
storm.
2. Cynnydd yn nhymhered y môr, a fydd yn arwain at gyflwyno 
rhywogaethau a phlâu morol newydd, a’r rheiny’n effeithio ar y 
dreftadaeth danddwr a rhynglanwol.
 

Bydd hafau poethach a sychach yn arwain at y canlynol:
3. Sychu arwynebau clogwyni, a fydd yn cynyddu’r risg ohonynt 
yn ansefydlogi ac yn cwympo gan effeithio ar safleoedd 
treftadaeth ar ymyl yr arfordir. 
4. Danganfod safleoedd treftadaeth newydd a fydd yn weladwy 

ar ffurf olion crasu ac olion cnydau.

Bydd gaeafau cynhesach a gwlypach yn arwain at:
5. Y ddaear yn dirlenwi, gan gynyddu’r risg o lifogydd, tirlithriadau ac 
erydiad ar safleoedd treftadaeth.

Bydd tywydd eithafol mwy cyson, er enghraifft stormydd, yn 
arwain at:
6. Moroedd cythryblus yn difrodi treftadaeth ar wely’r môr a’r 
blaendraeth.
7. Erydiad a cholled ar ymyl yr arfordir yn sgil gweithgarwch y tonnau.
8. Toriadau mewn rhwystrau arfordirol, gan arwain at lifogydd.
9. Symudiad tywod yn ail-lunio systemau twyni tywod, ond hefyd yn 
datgelu treftadaeth gudd.
10. Difrod i adeiladau.
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Un o brif dasgau’r Comisiwn Brenhinol yn ystod y flwyddyn oedd paratoi tystiolaeth i 
gefnogi’r cais i UNESCO i enwebu Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru, fel enghraifft 
nodedig o ryngweithiad dyn â’r amgylchedd naturiol, yn ddarpar Dirwedd Ddiwylliannol ar 
gyfer statws Treftadaeth y Byd.

Er mwyn i safle gael ei gydnabod gan arbenigwyr cadwraeth UNESCO yn un o safleoedd 
treftadaeth pwysicaf y byd, rhaid cyflwyno achos argyhoeddiadol dros ‘werth byd-eang 
eithriadol’ y dirwedd a dangos bod y safle a enwebwyd yn bodloni nifer o feini prawf llym yn 
ymwneud â chyfanrwydd, dilysrwydd, a gwerth tystiolaethol. I wneud hyn, bu Louise Barker, 
archaeolegydd diwydiannol y Comisiwn Brenhinol, yn gweithio gyda David Gwyn, arbenigwr ar 
archaeoleg y diwydiant llechi, am y pum mlynedd ddiwethaf i gynhyrchu 472 o dudalennau o 
dystiolaeth i gefnogi’r enwebiad. Darparwyd llawer o awyrluniau ar gyfer y prosiect gan Toby 
Driver, archaeolegydd o’r awyr y Comisiwn Brenhinol, a gwnaed defnydd helaeth ohonynt wrth 
hyrwyddo’r cais llwyddiannus yn y wasg ar hyd a lled y byd.

Helpodd y Comisiwn hefyd i gynhyrchu’r cynllun rheoli cadwraeth a fydd yn gwarchod am byth 
y gwerthoedd arbennig sydd ynghlwm wrth y dirwedd enwebedig, tasg yr ymgymerir â hi gan 
bartneriaeth o sefydliadau treftadaeth wedi’i harwain gan Gyngor Gwynedd sy’n cynnwys 
Llywodraeth Cymru, Cadw, Parc Cenedlaethol Eryri, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, 
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Prifysgol Bangor, a llawer o fusnesau, ffermwyr, a pherchnogion 
tir unigol.

Cyrhaeddwyd carreg filltir hynod bwysig ym mis Ionawr 2020 pan gyflwynwyd y ddogfen enwebu 
i UNESCO. Er gwaethaf y cyfyngiadau ar deithio ac ymgynnull oherwydd y pandemig, roedd y 
bartneriaeth wedyn yn gallu trefnu ymweliad saith-diwrnod â’r safle enwebedig gan arolygwr 
UNESCO ar ddiwedd Medi. Cyn yr ymweliad, cynhyrchodd y Comisiwn Brenhinol chwe ffilm fideo 
yn dangos pob rhan o’r safle, a defnyddiwyd y rhain yn sylfaen ar gyfer y sesiynau briffio dyddiol 
gyda’r arolygwr (gellir gweld y ffilmiau hyn, ynghyd â llawer o ffotograffau a dynnwyd o’r awyr ac 
ar y tir, ar wefan Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru (https://www.llechi.cymru/cy/home) a 
lansiwyd yn ddiweddar).  

Roedd hawlio bod gan y safle werth byd-eang, a oedd yn rhan annatod o’r cais am statws 
Treftadaeth Byd, yn seiliedig ar yr effaith enfawr a gafodd diwydiant llechi Cymru ar dai a 
phensaernïaeth ym mhedwar ban byd yn y cyfnod o 100 mlynedd cyn dechrau’r Rhyfel Mawr. 
Aeth ehangiad y diwydiant law yn llaw â’r trefoli a welwyd o ganol i ddiwedd y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, wrth i niferoedd mawr o dai gael eu codi i ddarparu ar gyfer poblogaethau 
cynyddol trefi a dinasoedd ar hyd a lled y byd. Gan fod llechi Cymru yn ysgafn, roedd modd 
adeiladu tai yn rhatach drwy ddefnyddio llai o gyplau, pren ysgafnach (pinwydd Baltig fel rheol) 
a thoeau llai serth.

Ceir yn y dirwedd lechi hon amrywiaeth eang iawn o asedau treftadaeth, gan gynnwys chwareli 
ar ochr y mynydd, cloddfeydd enfawr o dan y ddaear, a thomenni gwastraff arswydus; yr 
isadeiledd helaeth yr oedd ei angen i gloddio a gweithio’r llechfaen, gan gynnwys cytiau injan, 
cytiau olwyn a melinau, wedi’u pweru gan systemau dw ̂  r dyfeisgar; yr incleiniau a’r rhaffyrdd 

Cefnogi treftadaeth  
y diwydiant llechi 4
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Tirwedd Lechi Ffestiniog yn dangos y chwareli ar yr wyneb, tref Blaenau 
Ffestiniog (‘prifddinas y llechi’), a lein Rheilffordd Ffestiniog i Harbwr 
Porthmadog.

Tynnu llun staff o’r Comisiwn Brenhinol, Cyngor Gwynedd, a Cadw yng 
ngorsaf Rheilffordd Ffestiniog yn ystod gwerthusiad ICOMOS o Dirwedd 
Lechi Gogledd-orllewin Cymru, Medi 2020. 

awyr a ddefnyddid i gludo llechfaen a llechi gorffenedig o fryniau anghysbell i’r tramffyrdd, a’r 
rheilffyrdd cul a ddefnyddid i gludo’r llechi drwy’r dirwedd fynyddig anodd i’r porthladdoedd ym 
Mhorth Penrhyn a Phorthmadog i’w llwytho ar longau a hwyliai i bob rhan o’r byd.

Mae hefyd yn cynnwys tai’r chwarelwyr, capeli, sefydliadau, ysgolion ac ysbyty, yn ogystal ag 
Amgueddfa Lechi Cymru a’i chasgliadau a thai rheolwyr y chwarel a’r perchnogion cyfoethog, 
gan gynnwys Castell Penrhyn, y castell canoloesol ffug a adeiladwyd gan berchennog y chwarel, 
yr Arglwydd Penrhyn, sydd bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cynhwysir hefyd 
dreftadaeth anghyffwrdd yr iaith Gymraeg – cynhyrchu llechi oedd yr unig ddiwydiant mawr ym 
Mhrydain i gael ei gynnal yn gyfan gwbl mewn iaith ar wahân i Saesneg.

Cefnogi treftadaeth y diwydiant llechi

https://coflein.gov.uk/cy/safle/305760/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/305760/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/34660/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/306317/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/306317/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/34660/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/40559/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/16687/
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Hybu cydraddoldeb  
ac amrywiaeth 

Pan gafodd Gaynor Legall ei phenodi gan Brif Weinidog Cymru ym mis Gorffennaf 2020 i 
arwain archwiliad o gofadeiliau cyhoeddus ac enwau strydoedd ac adeiladau yng Nghymru 
sy’n gysylltiedig â chaethfasnach a’r Ymerodraeth Brydeinig, gofynnwyd i’r Comisiwn Brenhinol 
ddarparu gwybodaeth am bwy sy’n cael ei goffáu, sut a ble, ar sail ein harchifau helaeth.  

Yn y cyfamser, rydym wedi parhau â’r gwaith o sicrhau bod hanes a diwylliant ein cymunedau 
ethnig yn cael eu cynrychioli’n briodol yn y cofnod hanesyddol ar gyfer Cymru. Un llwyddiant 
nodedig eleni oedd ailddarganfod bedd John Myers, llongwr o Nigeria, 105 o flynyddoedd ar 
ôl ei farwolaeth. Daethpwyd o hyd i’w stori yn ystod ein prosiect, wedi’i ariannu gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, i goffáu’r rhyfel anghofiedig yn erbyn y llongau-U pryd y 
collwyd cymaint o forwyr dewr.

Yn 2016, fel rhan o’r prosiect hwnnw, buom yn ymchwilio i’r ffaith anhysbys bron fod nifer 
o’r criw ar longau masnach yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn bobl groenddu. Cyflogid llawer ohonynt 
i weithio yn ystafell yr injan, y rhan fwyaf peryglus o’r llong i fod ynddi pe câi ei tharo gan 
dorpido. Yn y cwest i farwolaethau’r rheiny a laddwyd pan suddwyd yr SS Falaba oddi ar Sir 
Benfro ym mis Mawrth 1915, adnabuwyd corff John Myers gan John Thomas, llongwr arall o 
Nigeria, a chafodd ei gladdu ym mynwent Aberdaugleddau. Penderfynodd Simon Hancock, 
curadur Amgueddfa Hwlffordd (un o’r partneriaid yn y prosiect llongau-U) chwilio am fedd coll 

5
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Rhan o’r mosaig murol 
a oedd yn coffáu 
Gwrthryfel y Siartwyr yng 
Nghasnewydd: crëwyd gan 
Kenneth Budd ym 1978; 
dymchwelwyd yn 2013. 

https://cbhc.gov.uk/dod-o-hyd-i-fedd-john-myers-llongwr-o-orllewin-affrica-105-mlynedd-ar-ol-ei-farwolaeth/
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John Myers a, pan ddaeth o hyd iddo, sefydlodd gronfa gymunedol i godi arian i dalu am garreg 
fedd a gofnodai ei ddewrder a’i wasanaeth.
 

Hefyd fe roddodd staff y Comisiwn Brenhinol dystiolaeth i ymchwiliad Pwyllgor Diwylliant, 
y Gymraeg a Chyfathrebu’r Senedd i ‘bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus’. 
Gofynnodd y Pwyllgor amrywiaeth eang o gwestiynau’n ymwneud â rôl y Comisiwn wrth gasglu 
gwybodaeth am gofadeiliau, y meini prawf y dylid eu dilyn pan fydd awdurdodau cyhoeddus yn 
penderfynu pwy y dylid eu cofio mewn lleoedd cyhoeddus, a’r angen i ystyried cofadeiliau yn eu 
cyd-destun. 

Rhai cofadeiliau a drafodwyd oedd y gofeb enwog i’r Siartwyr yng Nghasnewydd a gawsai ei 
dinistrio’n ddiweddar (tudalen 14) a’r llechen (isod) a osodwyd yn Aberystwyth i goffáu’r Athro 
Ethé, academydd o’r Almaen a orfodwyd i adael Aberystwyth yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a 
geiriau arni’n mynegi’r gobaith na fyddai anghyfiawnder o’r fath byth yn digwydd eto.

Yn ein tystiolaeth, pwysleisiwyd hefyd fod Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru a 
gynhelir gan y Comisiwn yn ffynhonnell allweddol o enwau ar gyfer codi ymwybyddiaeth o’n 
hanes. Mae’r Rhestr yn ein galluogi i gynnig enwau hanesyddol addas i’w defnyddio pan fydd 
strydoedd a enwyd ar ôl unigolion a oedd yn gysylltiedig â chaethfasnach yn cael eu hailenwi. 
Mae’r nifer enfawr o gofnodion yn y Rhestr yn sicrhau ein bod ni bob amser yn gallu cynnig 
enw hanesyddol ar gyfer datblygiad, gan osgoi felly enwi strydoedd ar ôl unigolion pwysig yr 
ystyrir yn ddiweddarach eu bod yn broblematig. Byddwn yn parhau i helpu Cadw i roi ar waith 
argymhellion yr adroddiad a gyhoeddwyd yn sgil yr ymchwiliad ym mis Mawrth 2021 – Ar Gof 
a Chadw? Adroddiad ar bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus (https://senedd.
cymru/media/qwed04p4/cr-ld14301-w.pdf). 

Y llechen y tu allan i Ganolfan Morlan, Aberystwyth, sy’n coffáu’r Athro Ethé, 
Almaenwr a yrrwyd allan o’r dref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r geiriau arni yn 
mynegi’r gobaith mewn tair iaith na fydd digwyddiad o’r fath byth yn digwydd eto. 

Safle bedd John Myers ym mynwent Aberdaugleddau a ddarganfuwyd yn ddiweddar 
gan Simon Hancock, y codir carreg fedd arno cyn bo hir.

Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth

https://cbhc.gov.uk/dod-o-hyd-i-fedd-john-myers-llongwr-o-orllewin-affrica-105-mlynedd-ar-ol-ei-farwolaeth/
https://senedd.cymru/media/qwed04p4/cr-ld14301-w.pdf
https://senedd.cymru/media/qwed04p4/cr-ld14301-w.pdf
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Gweithio  
gyda phobl ifanc 

Eleni oedd blwyddyn derfynol y prosiect tair-blynedd ‘Treftadaeth Ddisylw?’. Pwrpas y 
prosiect hwn oedd ymgysylltu â phobl ifanc ar hyd a lled Cymru (https://unlovedheritage.
wales/) drwy eu denu i gymryd rhan mewn prosiectau archaeoleg gymunedol wedi’u cefnogi 
gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a’u cyflawni gan Cadw, Ymddiriedolaethau 
Archaeolegol Cymru, Cyngor Archaeoleg Prydain yng Nghymru, a’r Comisiwn Brenhinol. 
Ysbrydolwyd y prosiect gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 arloesol Cymru 
sy’n canolbwyntio ar saith nod, gan gynnwys creu gwlad â diwylliant bywiog sy’n hybu ac 
yn gwarchod diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg.

Un o gynhyrchion prosiect y Comisiwn Brenhinol oedd cyhoeddiad 72 tudalen o hyd yn dwyn y teitl Hanes Ty ̂   ar y Mynydd / The Story of a 
House on a Hill. Ysgrifennwyd y llyfr a thynnwyd y lluniau ar ei gyfer gan y CHYPs. Mae’r llyfr yn adrodd hanes prosiect y CHYPs i gatalogio 
cynnwys ffermdy gwag ym mryniau anghysbell gogledd Ceredigion a oedd yn gapsiwl amser o wrthrychau, dodrefn, cyfarpar cegin, 
dyddiaduron, a phapurau newydd yn dyddio’n ôl i 1956. Gellir lawrlwytho copïau digidol o’r llyfr am ddim o wefan y Comisiwn. Cynhaliwyd 
arddangosfa o arteffactau o’r ffermdy yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ystod 2021. 

6

https://unlovedheritage.wales/
https://unlovedheritage.wales/
https://cbhc.gov.uk/
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Yn ystod tair blynedd y prosiect, bu’r Comisiwn yn gweithio gyda grw ̂  p o bobl ifanc a’u galwodd 
eu hunain yn ‘CHYPs’ (Ceredigion Heritage Youth Panel/Panel Ieuenctid Haneswyr Ceredigion), 
ac weithiau gyda phobl ifanc yr oedd Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Ceredigion wedi’u 
hargymell i ni. Mae’r gweithgareddau wedi cynnwys cloddiad archaeolegol traddodiadol, ail-
greu adeiladweithiau hanesyddol gan ddefnyddio realiti rhithwir, ffotograffiaeth greadigol, 
cynhyrchu fideos a chyfansoddi cerddoriaeth, cofnodi adeiladau a chatalogio gwrthrychau, 
beicio, canwio, archwilio ogofâu a mwyngloddiau, a ffotograffiaeth o’r awyr.

Cofnodwyd canlyniadau’r prosiect mewn cyfres o fideos gwaddol a gyflwynwyd i aelodau’r 
Senedd ac i gynadleddau a gynhaliwyd yng Nghaerdydd i ddathlu’r cyflawniadau ac i ddeall y 
gwersi a ddysgwyd.

Arweinydd blwyddyn olaf y prosiect oedd Kim James-Williams (olynydd y ddiweddar Anna 
Evans), a lluniodd y CHYPs arweiniad ‘Storymap’ i sut mae Aberystwyth wedi datblygu ar hyd 
y canrifoedd, gan gynnwys y newidiadau diweddar iawn i gynllun a defnydd y strydoedd o 
ganlyniad i’r pandemig Covid. Yn hydref 2020, cymerodd dau aelod o’r CHYPs ran yn EUSTORY, 
cystadleuaeth hanes i bobl ifanc yn Ewrop ar y thema ‘Deall Gwahaniaethau’: casglodd Vanesa 
Juhaszova hanesion pobl a fuasai’n ffoaduriaid ifanc yn ystod yr Ail Ryfel Byd a defnyddiodd 
Chris Corish y rhain i greu ffilm o’r enw ‘Aberystwyth, a place of refuge’. Yna dewiswyd Chris a 
Vanesa i gynrychioli Cymru mewn cynhadledd EUSTORY ddigidol, ‘Y Tu Hwnt i’r Argyfwng’, gan 
ymuno ag Ewropeaid ifanc eraill i drafod digwyddiadau cyfoes, hunaniaeth, a pherthnasedd 
hanes i’r presennol.

I nodi terfyn y prosiect Treftadaeth Ddisylw fe gynhaliwyd cynhadledd ‘gwersi a ddysgwyd’ o’r 
enw ‘Treftadaeth Ddisylw: creadigrwydd, treftadaeth a phobl ifanc’ ar 19-20 Chwefror 2021. O 
ran y Comisiwn, gwaddol tymor-hir y prosiect yw y byddwn o hyn ymlaen yn cynnwys pobl ifanc 
yn y grwpiau ymgynghorol a ffurfir ar gyfer ein holl brosiectau estyn-allan yn y dyfodol, ac yn 
sicrhau bod syniadau a safbwyntiau cenedlaethau’r dyfodol yn cael eu cymryd i ystyriaeth wrth 
gynllunio’r prosiectau hyn a chyflawni ein gwaith.

Gweithio gyda phobl ifanc
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Cloddio’r ‘pwll 
cerwyn’ (ar gyfer 
gwahanu mwyn) yn 
Llawrcwmbach.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLybtZ8nONZJlPmGADr0YaEFw8mrOvtU8X
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Iechyd a llesiant

Mae’r pandemig wedi dangos mor bwysig yw cyfraniad treftadaeth a diwylliant at iechyd 
a lles personol, wrth i lawer o bobl fanteisio ar eu hatyniadau treftadaeth lleol. Bydd y 
Comisiwn Brenhinol yn parhau i adeiladu ar y camau a gymerwyd eisoes i ddefnyddio 
adnoddau ffotograffig cyfoethog Casgliad y Werin Cymru (CYW) i helpu pobl sy’n byw 
gyda dementia.

Ar ôl ymgynghori â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, dan arweiniad Dr Reina van der Wiel 
(Rheolwr Llywodraethu a Risg), mae’r Comisiwn wedi creu Archif Cof o luniau, clipiau sain 
a fideos sydd wedi’u catalogio yn ôl degawd (o’r 1940au hyd heddiw) ac yn ôl thema (er 
enghraifft, Nadolig, digwyddiadau pwysig, ffermio, ceir, bywyd ysgol, cerddoriaeth a dawnsio).

Eleni rydym wedi estyn y prosiect ‘Archif Cof’ i ganolbwyntio ar gynyddu ymwybyddiaeth pobl 
ifanc o ddementia drwy greu adnodd addysgu ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau 
Allweddol 2 i 4 (https://www.casgliadywerin.cymru/learn/memory-archive-dementia) mewn 
cydweithrediad â Swyddog Dysgu CYW. Mae’r adnodd hwn yn egluro’r syniad o hel atgofion a 
pham mae’n bwysig i bobl sy’n byw gyda dementia. Mae’n dangos sut i ddefnyddio’r lluniau o’r 
Archif Cof mewn dau weithgaredd hel atgofion ymarferol: creu Coeden Gof (wedi’i strwythuro 
yn ôl thema) neu Linell Amser Cof (amseryddol), gan ychwanegu lluniau sy’n annog sgwrs ac 
yn procio’r cof. Mae’r posteri Coeden Gof a Llinell Amser Cof ar gael am ddim yn: https://www.
casgliadywerin.cymru/collections/1685691.

O Archif Cof: Defnyddio gwaith hel atgofion Casgliad y Werin Cymru 
www.casgliadywerin.cymru/learn/memory-archive-dementia

https://www.casgliadywerin.cymru/
https://www.casgliadywerin.cymru/users/29941
https://www.casgliadywerin.cymru/learn/memory-archive-dementia
https://www.casgliadywerin.cymru/users/29941
https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1685691
https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1685691
https://www.casgliadywerin.cymru/learn/memory-archive-dementia
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Gweithiwr yng Nglofa Maerdy, 1975. Mae’r llun hwn, a roddwyd ar Wefan Casgliad y Werin Cymru gan y Comisiwn Brenhinol, yn rhan 
o’r casgliad “Archif Cof – Cloddio”. Yn ein cymunedau diwydiannol, roedd cloddio am lo neu fwynau yn rhan bwysig o fywydau pobl ac 
felly mae’n bwnc gwych ar gyfer gwaith hel atgofion. Mae cyfres arbennig iawn o ffotograffau o lofeydd a glowyr yn dyddio o’r 1970au i 
ddechrau’r 1980au yng Nghasgliad John Cornwell y Comisiwn.

Iechyd a llesiant

https://coflein.gov.uk/cy/safle/33505/
https://www.casgliadywerin.cymru/
https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1009711
https://coflein.gov.uk/cy/chwilio/?type=archive&filter%5B0%5D%5Blevel%5D=Batch&filter%5B1%5D%5Barcnum%5D=6202375
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Adnoddau dysgu 

Mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Cymru–National Museum Wales, Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru a Cadw, mae’r tîm ymgysylltu â’r cyhoedd wrthi’n datblygu adnodd 
addysgol ar y pwnc ‘Protest’ i gefnogi cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru.  

Pan fydd yn barod, bydd yn cael ei ychwanegu at ein deunyddiau dysgu presennol ar Hwb, 
adnodd dysgu ac addysgu ar-lein Llywodraeth Cymru. Mae’r rhain yn ymdrin ag: ‘Oes y 
Tywysogion’, ‘Rhyfel y llongau-U’, ‘Terfysgoedd hil Tiger Bay 1919’ ac ‘Ymfudo, trosedd, a 
chymdeithas Brydeinig’. Hefyd, mae Toby Driver, Uwch Ymchwilydd, wedi recordio tair darlith 
ar gyfer modiwlau dysgu o bell ym Mhrifysgol Aberystwyth fel rhan o’r prosiect BioArloesi 
Cymru ar thema’n ymwneud â phwysigrwydd safleoedd hynafol a hanesyddol a’r angen i’w 
diogelu (gellir gweld y fideos yn: https://vimeo.com/470135895/4128dfc490, https://vimeo.
com/470142116/ee09360d15, ac https://vimeo.com/470147674/e7d1e8145f).

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn parhau i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o fyd gwaith, 
ac eleni fe ymunodd myfyrwraig o Ysgol Fusnes Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 
Sant, â ni a bu’n gweithio o bell gyda’n tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar lansio fersiwn newydd 
Coflein, yn dadansoddi niferoedd o ddefnyddwyr, ac yn monitro adborth. Dywedodd y bu’r 
amser a dreuliodd gyda’r Comisiwn o gymorth iddi ddod o hyd i swydd yn fuan ar ôl cwblhau ei 
gradd.

Mae’r sgrinlun hwn yn dangos rhai o adnoddau’r Prosiect Llongau-U sydd ar gael i athrawon ac ysgolion ar Hwb.

https://hwb.gov.wales/repository/publishers/7094e2db-f7d9-4181-9788-f917a0f25646
https://hwb.gov.wales/repository/publishers/7094e2db-f7d9-4181-9788-f917a0f25646
https://hwb.gov.wales/parthau/dysgu-creadigol/news/articles/fd2f590d-5f1d-4b9e-9dd6-f71d3094c121
https://hwb.gov.wales/search?query=1919%20Tiger%20Bay%20race%20riots&strict=true&popupUri=%2FResource%2Faaa2e3a7-65b1-4488-845e-7368c3016cde
https://hwb.gov.wales/search?query=migration%2C%20crime%20and%20British%20society&strict=true&popupUri=%2FResource%2Fdc4b1562-4e0e-4d55-92d6-a17179823e98
https://hwb.gov.wales/search?query=migration%2C%20crime%20and%20British%20society&strict=true&popupUri=%2FResource%2Fdc4b1562-4e0e-4d55-92d6-a17179823e98
https://vimeo.com/470135895/4128dfc490
https://vimeo.com/470142116/ee09360d15
https://vimeo.com/470142116/ee09360d15
https://vimeo.com/470147674/e7d1e8145f
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Cofnodi  
adeiladau’r ugeinfed ganrif

Mae’r Comisiwn Brenhinol yn rhoi blaenoriaeth i gofnodi treftadaeth adeiledig Cymru 
ar ôl 1914 er mwyn llywio polisi yn y dyfodol ar restru a chadwraeth ac i ddeall yn well y 
dewisiadau ar gyfer datgarboneiddio a chynaliadwyedd amgylcheddol. 

Eleni fe benododd y Comisiwn Brenhinol Dr Meilyr Powel yn gynorthwyydd ymchwil a gwella 
data i helpu Susan Fielding, Uwch Ymchwilydd, i asesu cofnodion Coflein mewn perthynas â 
threftadaeth adeiledig yr 20fed ganrif a nodi bylchau o ran ardal a math o adeilad. O ganlyniad, 
rydym wedi cymryd y camau cyntaf pwysig tuag at greu rhestr o dreftadaeth adeiledig yr 20fed 
ganrif. Bydd rhestr o’r fath yn adnodd newydd i Gymru ac yn rhan o raglen o waith i ddeall 
cyfraniad nodedig Cymru i dreftadaeth bensaernïol y cyfnod ar ôl y rhyfel. Bydd hefyd yn tynnu 
sylw at ddatblygiadau o ran dylunio, pensaernïaeth ac arloesi technolegol.

Yn ystod 2020–21 fe gwblhaodd Susan Fielding astudiaeth nodweddu trefol o Dref Newydd 
Cwmbrân, Torfaen. Roedd yn cynnwys hanes y dref a throsolwg o’i nodweddion, a phwysleisiwyd 
agweddau y dylid gwneud gwaith manylach arnynt a’u hystyried ar gyfer eu rhestru a’u diogelu. 
Bydd yr adroddiad yn helpu Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol 
sy’n parchu rhinweddau arbennig y dref gynlluniedig hon sy’n unigryw fel yr unig Dref Newydd 
Marc I yng Nghymru, a grëwyd o dan bwerau Deddf Trefi Newydd (1946) i ddarparu anheddiad 
o safon uchel ar ôl yr Ail Ryfel Byd i’r rheiny a oedd yn gweithio yn niwydiannau’r ardal hon.

Cafodd Cwmbrân ei dynodi’n safle ar gyfer Tref Newydd ar 4 Tachwedd 1949, ac yna sefydlwyd 
Corfforaeth Datblygu Cwmbrân (CDC) i ddarparu tai, ysgolion a chyfleusterau cymunedol o 
safon dda ar gyfer pobl de-ddwyrain Cymru. Defnyddiwyd dulliau cynllunio, adeiladu a dylunio 
arloesol wrth greu’r dref. Roedd ganddi ardaloedd diwydiannol mewn parthau ac ardal siopa 
a dinesig ganolog wedi’i hamgylchynu gan ardaloedd preswyl a gynlluniwyd ar sail y system 
‘cymdogaethau’.

7

Cafodd Coedeva 
ei chynllunio gan 
y Prif Bensaer 
Gordon Redfern 
a chwyldrodd 
syniadau CDC 
am gynllunio ac 
adeiladu o 1963.

21

https://coflein.gov.uk/cy/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/408671/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/408671/
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Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r Comisiwn Brenhinol wedi gwneud arolygon o rai 
adeiladau mawr a chymhleth iawn, gan dynnu lluniau o’r tu mewn cyn iddynt fynd yn wag, 
pan oedd hynny’n bosibl, er mwyn cofnodi’r ffordd y caent eu defnyddio. Rhai adeiladau 
a gofnodwyd eisoes yw Tŷ  Darlledu’r BBC (Llandaf), Ysgol Uwchradd Cantonian ac Ysgol 
Uwchradd Fitzalan (Caerdydd), Llyfrgell Sir Benfro (Hwlffordd), Coleg Harlech, Neuadd y Sir, Yr 
Wyddgrug, Gorsaf yr Heddlu, Wrecsam, Canolfan Haul y Rhyl, a Choleg Technegol Sir Gaernarfon 
(Bangor). Mae blog diweddar ar ein gwefan yn manylu ar hanesion yr holl adeiladau hyn 
(https://cbhc.gov.uk/ailddiffinio-treftadaeth-cofnodi-cymru-fodern/).

Cofnodi adeiladau’r ugeinfed ganrif

Murluniau concrit wedi’u dylunio gan Henry Collins a Joyce Pallot, wedi’u comisiynu gan Ymddiriedolaeth Celfyddydau Cwmbrân gyda 
chymorth ariannol Corfforaeth Datblygu Cwmbrân. Mae’r murluniau’n portreadu cyfnodau pwysig yn hanes Torfaen, o’r Oes Haearn hyd y 
cyfnod diwydiannol.

https://cbhc.gov.uk/ailddiffinio-treftadaeth-cofnodi-cymru-fodern/
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Cynnal  
addoldai 

Mae addoldai hanesyddol pob ffydd yn wynebu dyfodol ansicr wrth i gynulleidfaoedd leihau 
ac i’r baich o gynnal yr adeilad ddisgyn ar lai a llai o ysgwyddau – ond mae’r Comisiwn 
Brenhinol yn gweithio i gefnogi gwirfoddolwyr, elusennau lleol, grwpiau ffydd, a sefydliadau 
cymunedol drwy ddarparu’r cyngor a thystiolaeth y mae eu hangen i wneud ceisiadau 
llwyddiannus am grantiau. Er na allwn atal y cau, byddwn yn hyrwyddo atebion cynaliadwy 
i gadw addoldai ar agor at ddefnydd y gymuned a sicrhau bod enghreifftiau cynrychiadol 
yn cael eu cofnodi pan fydd cau yn anochel – eleni, er enghraifft, cofnodwyd capel Celf a 
Chrefft yr Annibynwyr yng Nglan-y-fferi, Sir Gâr cyn iddo gael ei werthu. 

Sut bynnag, nid yw ein holl waith yn gysylltiedig â chofnodi adeiladau mewn perygl. Y llynedd, er 
enghraifft, rhoddwyd cymorth i gymuned Llanfihangel-y-Creuddyn, Ceredigion i wneud cais am 
arian i atgyweirio a gwella eglwys ganoloesol Sant Mihangel a’r Holl Angylion. Cafodd ein harolwg 
sganio laser o du mewn yr eglwys drawiadol hon ei ddefnyddio gan y pensaer i ddylunio grisiau 
newydd ar gyfer ‘Teithiau Tw ̂  r’ yn y dyfodol, a dangosodd y samplau o flwyddgylchau coed a 
gymerwyd gennym fod plwyfolion Llanfihangel-y-Creuddyn yn gwella eu heglwys ar drothwy’r 
Diwygiad, gan ychwanegu crymdo drudfawr a ffasiynol rhwng 1502 a 1528 a ffrâm glychau a rhes 
o glychau newydd ym 1537–8. 

Roedd yn bleser mawr gennym hefyd dderbyn cais gan y Sefydliad Treftadaeth Iddewig i 
ymgymryd ag astudiaeth o synagog Merthyr Tudful fel rhan o weledigaeth i greu Canolfan 
Treftadaeth Iddewig i Gymru a fydd yn dathlu hanes y gymuned Iddewig yma dros gyfnod o 250 
o flynyddoedd ac yn hybu cyfnewid rhyng-ddiwylliannol. Caewyd yr adeilad ym 1983 ac mae wedi 
mynd â’i ben iddo ers hynny. Yn ôl arolwg o synagogau hanesyddol ar hyd a lled Ewrop a wnaed 
gan y Sefydliad mae’n un o’r 16 synagog bwysicaf yn Ewrop. Cafodd ei phrynu gan y Sefydliad yn 
2019 ac mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i ddiogelu’r adeiladwaith.

Cam cyntaf pwysig yn y broses adfer oedd sicrhau bod cofnod manwl gywir yn cael ei wneud 
o’r ffabrig a’r ffitiadau a oedd wedi goroesi. Ym mis Chwefror 2021 fe gomisiynwyd Wessex 
Archaeology i wneud sgan laser o’r tu allan a’r tu mewn. Defnyddiwyd y data hyn i gynhyrchu 
lluniadau o’r adeilad, yn gynlluniau a golygon, a defnyddir data’r sgan laser i greu modelau 3D ac 
yn sail ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol i ail-greu’r synagog wreiddiol yn rhithiol.

Roedd Merthyr yn gartref i un o’r ddwy brif gymuned o Iddewon yng Nghymru. Roedd 400 o 
Iddewon yn byw yn y dref yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan gynnwys cymuned 
o Iddewon Rwsiaidd a oedd yn gweithio yn Nowlais, y gwaith cynhyrchu dur mwyaf yn y byd ar 
y pryd. Agorodd synagog Merthyr ym mis Mehefin 1877 ac yn ôl adroddiad papur newydd am 
y seremoni agoriadol roedd yn un o’r adeiladau gwychaf a mwyaf beiddgar yn y dref. Mae’n 
mynd ymlaen i ganmol y grefftwriaeth, cyfoeth yr addurn, harddwch y goleuadau, a’r ystyriaeth a 
gawsai ei rhoi i ofod ac awyru. Mae arddull Gothig yr adeilad rhestredig gradd II yn anarferol yn y 
DU lle roedd tuedd i adeiladau o’r fath ddilyn arddulliau Dwyreiniol neu Fysantaidd. Mae’r ddraig 
garreg, sy’n eistedd yn falch ar do’r fynedfa, yn nodwedd unigryw. 

8

https://coflein.gov.uk/cy/safle/6553/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/6553/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/105145/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/11795/
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Cynnal addoldai

Delwedd sgan laser o Synagog 
Merthyr Tudful, Chwefror 2021, 
a llun mewnosod ohoni cyn i’r 
adeiladwaith ddirywio.
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Cynnal addoldai
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Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel-
y-Creuddyn, a sgan laser (llun 
mewnosod) o’r tw ̂   r canolog a’r 
transeptau.
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Ffyrdd newydd o  
ddyddio hen adeiladau   

Mae Richard Suggett, Uwch Ymchwilydd, wedi bod yn gweithio gyda grwpiau cymunedol 
yn Eryri a Sir Frycheiniog am flynyddoedd lawer i ddod o hyd i adeiladau hanesyddol o 
bwys sy’n addas ar gyfer cymryd samplau er mwyn dyddio eu preniau drwy gymharu 
blwyddgylchau â’r wybodaeth yn y gronfa ddata dendrocronoleg genedlaethol. Mae’r gwaith 
hwn wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o hanes adeiladau Cymru, gan ddangos bod Cymru’n 
mabwysiadu cynlluniau tai a thechnegau adeiladu newydd yn gynnar iawn ac nid, fel y 
dywedir yn aml, yn llusgo ar ôl gwledydd cyfagos.    

Mae’n destun rhwystredigaeth mai dim ond rhai mathau o goed o gyfnodau penodol y gellir eu 
dyddio’n hollol fanwl gywir, felly mae’r Comisiwn Brenhinol yn gweithio gyda’r Athro Neil Loader 
a’r Athro Danny McCarroll, gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe, a Labordy Dendrocronoleg 
Rhydychen, i ddatblygu techneg newydd ar gyfer dyddio preniau nad oes modd eu dyddio drwy 
ddulliau confensiynol. Mae’r dull newydd hwn yn dadansoddi’r cyfuniad unigryw o isotopau 
ocsigen sydd ym mhob cylch blynyddol, sy’n amrywio bob blwyddyn yn ôl glawiad.

Defnyddiwyd y dechneg hon yn llwyddiannus i ddyddio Ysgubor Maestorglwyd, ty ̂   neuadd 
canoloesol ger Y Gelli, ac enghraifft glasurol o dy ̂   neuadd Cymreig â ffrâm nenfforch. Mae’r 
neuadd ganolog ar agor at y to a ddyddiwyd o ran ei arddull i ganol y bymthegfed ganrif. 
Rhoddwyd y gorau i ddefnyddio’r ty ̂   fel annedd yn weddol gynnar ac fe’i trowyd yn ysgubor. 
Cafodd ei ddiogelu rhag addasiadau pellach o ganlyniad i’r newid defnydd hwn. Gwnaed 
dadansoddiad isotopig o ddarn o goed o’r walblad wreiddiol a darganfuwyd i’r goeden a 

9

Ysgubor Maestorglwyd: golwg allanol yn dangos lleoliad y ty ̂  neuadd canoloesol ar lethr, a llun mewnosod o ran o’r cwpl to bwa-gleddog (© 
Hawlfraint: Paul R. Davies).

https://coflein.gov.uk/cy/safle/25890/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/25890/
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ddefnyddiwyd gael ei thorri i lawr yng ngaeaf 1411/12. Mae hyn yn gynharach na’r disgwyl ac 
mae’n golygu mai Maestorglwyd yw’r ty ̂   neuadd ffrâm nenfforch cyfan hynaf yng Nghymru 
ac yn un o’r pum adeiladwaith pren hynaf yng Nghymru. Cafodd ei adeiladu pan oedd rhyfel 
annibyniaeth Owain Glyndw ̂  r yn methu, a bu o gryn ddiddordeb hanesyddol fel rhagflaenydd 
nifer o dai neuadd a godwyd yn ystod y bymthegfed ganrif ar ôl i’r rhyfel ddod i ben.

Eleni, drwy ddefnyddio dadansoddiad isotopig, roeddem hefyd yn gallu dyddio’r rhes o adeiladau 
canoloesol yng Nghwrt Bryn-y-beirdd, ger Castell Carreg Cennen, i 1426. Mae’r dyddiad yn 
cadarnhau cysylltiad â Gruffudd ap Niclas, ffigur amlwg yng ngweinyddiaeth Tywysogaeth 
De Cymru, ac yn golygu bod yr adeilad yn perthyn i ddosbarth o dai adeiniog o bwysigrwydd 
arglwyddiaethol neu ranbarthol a godwyd yn hanner cyntaf y bymthegfed ganrif. Hefyd fe 
ddyddiwyd y cyplau to blaen yn nhy ̂   aml-gyfnod Island House, Lacharn i 1656/57 – gan ddangos 
i’r rhes o adeiladau gael ei chodi ar ôl y Rhyfel Cartref.

Gobeithir defnyddio’r dull hwn i ddyddio mwy o adeiladau hanesyddol yng Nghymru ac y gall y 
creiddiau o waith samplu’r Comisiwn Brenhinol gael eu defnyddio i greu meistr-gronoleg ar gyfer 
Cymru sy’n debyg i’r feistr-gronoleg a ddatblygwyd ar gyfer Canolbarth Lloegr. Mae papur sy’n 
dadansoddi’r dechneg a’i chanlyniadau wedi cael ei ysgrifennu gan y rheiny sydd ynghlwm wrth 
y prosiect er mwyn egluro’r dilyniant adeiladu yn Llwyncelyn, neuadd o’r bymthegfed ganrif ger 
Llanddewi Nant Hodni, a adferwyd yn ddiweddar gan Ymddiriedolaeth Landmark:
 
‘Oxygen isotope dendrochronology of Llwyn Celyn; one of the oldest houses in Wales’ gyda 
Danny McCarroll, Neil J. Loader, Daniel Miles ac eraill yn Dendrochronologia, Cyfrol 58, Tudalen 
gychwyn: 125653. Cyhoeddiad rhyngrwyd Elsevier BV 2019. PDF ar gael https://cronfa.swan.
ac.uk/Record/cronfa52741  

Ffyrdd newydd o ddyddio hen adeiladau

Cwrt Bryn-y-beirdd: golwg allanol o’r ty ̂  canoloesol yn dangos y porth ymestynnol, a chwpl to cysbog y groes-adain (llun mewnosod).

https://coflein.gov.uk/cy/safle/25890/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/103976/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/103970/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/17457/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/45109/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/45109/
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa52741
https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa52741
https://coflein.gov.uk/cy/safle/103976/
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Llunio’r Gofrestr Statudol  
o Barciau a Gerddi 

Cymru, wrth basio Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yn 2016, oedd y genedl 
gyntaf yn y DU i gydnabod y dylai parciau a gerddi hanesyddol gael eu diogelu yn yr un 
modd ag adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig. Ers dwy flynedd bellach mae David 
Leighton, arbenigwr archaeoleg dirweddol y Comisiwn Brenhinol, wedi bod yn gweithio 
mewn partneriaeth â Cadw i ddiweddaru a gwella’r cofnodion ar gyfer y 400 safle ar y 
Gofrestr o Barciau a Gerddi yng Nghymru Sydd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig, gan 
fapio’r ffiniau, ysgrifennu datganiadau o bwysigrwydd i gyfiawnhau eu cynnwys ar y rhestr, 
a chysylltu â’r perchenogion. 

Pan ddaw i rym ar 1 Chwefror 2022, bydd y gofrestr statudol newydd yn cymryd lle’r rhestr 
anstatudol bresennol. Bydd yn parhau’n gofnod gweithredol, ac mae rhestr o safleoedd 
ychwanegol (nad ydynt ar y rhestr) eisoes wedi’i llunio fel y gellir eu harolygu cyn eu cynnwys. 
I alluogi’r cyhoedd i gyrchu’r rhestr, bu’r Comisiwn Brenhinol hefyd yn diweddaru’r cofnodion 
ar gyfer pob eiddo ar y rhestr ar wefan Coflein. Bydd disgrifiad cryno o bob safle, ynghyd â 
chyfeiriadau at ddisgrifiadau manylach gan haneswyr tirwedd eraill.

Mae’r asedau treftadaeth ar y gofrestr yn amrywiol iawn: parciau cyhoeddus, tiroedd tai 
hanesyddol, ysbytai, prifysgolion, rhai safleoedd diwydiannol, mynwentydd, a hyd yn oed ambell 
ardd faestrefol breifat. Yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin yw eu bod yn enghreifftiau penigamp 
o dirweddau cynlluniedig hanesyddol. Mae llawer ohonynt hefyd yn lleoedd cyhoeddus, a 
ddefnyddir gan gymunedau lleol ar gyfer gweithgareddau hamdden ac sy’n bwysig ar gyfer 
bioamrywiaeth a chadwraeth bywyd gwyllt.

Nid yw parciau a gerddi cofrestredig yn aros yn eu hunfan – maent hwy’n parhau i ddatblygu. 
Hyd yn oed yn eu hoes aur byddent yn cael eu newid wrth i ffasiwn newid ac mewn ymateb i 
syniadau newydd. Ond heddiw maent hwy’n wynebu newidiadau llawer mwy radicalaidd mewn 
defnydd tir sy’n effeithio ar eu cymeriad hanesyddol, gan gynnwys datblygiadau amaethyddol 
a threfol a all eu newid y tu hwnt i bob adnabyddiaeth neu ddinistrio nodweddion hanesyddol 
yn llwyr. Dyma pam mae angen amddiffyniad statudol. Mae eu cynnwys ar y gofrestr statudol 
yn gwneud pobl yn fwy ymwybodol o’u gwerth ac yn rhoi proffil llawer uwch iddynt yn y 
broses gynllunio. O ganlyniad, gellir rheoli newid mewn ffyrdd sy’n diogelu ac yn cryfhau eu 
nodweddion arbennig.

Tirwedd gynlluniedig yn cynnwys parc a gerddi yw Bodrhyddan. Mae wedi’i lleoli yng nghefn gwlad eang Sir Ddinbych, rhwng Dyserth a 
Rhuddlan. Mae’n enwog am ei choetir anffurfiol hardd, ei lawntiau perffaith, ei thocwaith yw, a’i parterre ffurfiol. Cafodd y gerddi yn eu 
ffurf bresennol eu creu gan W.E. Nesfield, pensaer nodedig, yn rhan olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond fe gawsant eu datblygu dros 
gyfnod o fwy na phedair canrif ac mae nodweddion o bob cyfnod i’w gweld yma.

10

https://cbhc.gov.uk/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/266211/
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Ymateb i  
ymholiadau 

Cyflwynwyd newidiadau sylfaenol i arferion gwaith y Llyfrgell a Gwasanaeth Ymholiadau yn 
2020–21 fel y gallai ein staff barhau i gynnig gwasanaeth mor llawn â phosibl wrth weithio 
gartref yn ystod y pandemig.  

Roeddem yn gallu gweithredu gwasanaeth ymgynghorol proffesiynol ar-lein, dros y ffôn a thrwy 
lythyr drwy sicrhau bod ymholwyr yn gallu cyrchu ein harchifau digidol. Nid oeddem yn gallu 
cyrchu ein harchifau papur yn ystod y cyfnodau clo, ond ar ôl i’r cyfyngiadau Covid gael eu 
llacio yng Nghymru, aethom ati i glirio’r ymholiadau na fuasai’n bosibl eu hateb heb edrych ar 
archifau copi caled.

Derbyniwyd 2,198 o ymholiadau ac ymgymerwyd â 10,299 o drafodion; cafodd 171 (11 y cant) 
eu gwneud a’u hateb yn Gymraeg; roedd 775 (35 y cant) yn gofyn am elfen o ymchwil. Atebwyd 
yr holl ymholiadau o fewn ein targed o 15 diwrnod gwaith ar gyfer ymatebion.

Cafodd ein platfform prynu a thrwyddedu delweddau awtomataidd ei lansio ar 25 Chwefror 
2021 fel rhan o Coflein newydd (gweler tudalen 4) ac mae hyn wedi symleiddio’r broses ar 
gyfer prynu delweddau o’n casgliadau. Defnyddiwyd ffotograffau a gwybodaeth o CHCC yn 
‘The World’s Deadliest Wrecks’ ar sianel National Geographic, ‘Great British Railway Journeys’ 
ar BBC2, ‘Hewlfa Drysor Llangernyw’ ar S4C, a ‘The Story of Welsh Art’ ar BBC Cymru Wales a 
BBC4.

11

Ymholiadau ymchwil: categorïau

Contractwyr archaeolegol a phensaernïol ......... 104

Masnachol ......................................................................... 20

Addysg/AB/AU ................................................................. 73

Hanes teulu/hanes tai/hanes lleol/ 
Cymdeithas Ddysgedig ............................................. 184

Y cyhoedd ....................................................................... 220

Llywodraeth ...................................................................... 63

Elusennau ............................................................................. 9

Llyfrgelloedd/amgueddfeydd ......................................11

Cyfryngau a chyhoeddi ................................................ 91

Cyfanswm ...................................................................... 775

https://coflein.gov.uk/cy/
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The Story of Welsh Art a ddarlledwyd ar BBC Cymru Wales a BBC4 (llun drwy gwrteisi Wildflame Productions).

Defnyddiwyd ein deunydd hefyd i ddarlunio gwefannau ac i gynorthwyo ceisiadau am gyllid, 
a hefyd ar baneli gwybodaeth, mewn taflenni, mewn sgyrsiau a fideos ar-lein, ac mewn 
amrywiaeth o lyfrau ac erthyglau, gan gynnwys Shaping the World, wedi’i olygu gan Antony 
Gormley a Martin Gayford (2020); Cardiff Arms Park: an Illustrated Architectural and Social 
History, gan Dr David Allen et al. (2021); Free and Public: Alexander Carnegie and the Libraries 
of Wales, gan Ralph Griffiths (2021); ac ‘“Nid yw’r felin heno’n  malu”: the lost watermills of the 
Upper Clwyd’, gan Arnold Hughes yn y cylchgrawn Melin.

Cafodd 680 o gylchgronau a llyfrau newydd eu catalogio a’u rhoi yn y llyfrgell, a chafodd saith 
Bwletin o ddeunydd newydd ei gatalogio eu paratoi a’u dosbarthu.

Parc yr Arfau, Caerdydd ar y diwrnod y dechreuwyd ei ddymchwel ym 1997. Defnyddiwyd ein llun ar glawr ôl y llyfr Cardiff Arms Park: an 
Illustrated Architectural and Social History, gan Dr David Allen et al. (2021).

Ymateb i ymholiadau
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Fel rhan o’n gwaith i annog pobl i ddefnyddio ein hadnoddau, trefnwyd teithiau, sgyrsiau a 
gweithdai rhithiol ar gyfer grwpiau cymunedol ac addysgol, gan gynnwys gweithdy i Geidiau 
Llanrhystud ar ddatblygu archif bersonol. Cafodd sesiynau eu teilwra i gefnogi prosiectau 
myfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Aberystwyth a’r Ganolfan Technoleg Amgen; pwrpas y sesiynau 
oedd dangos sut y gallai’r myfyrwyr elwa ar adnoddau’r Comisiwn wrth wneud eu gwaith 
ymchwil. Hefyd fe gyflwynwyd aelodau Cymdeithas Arweinwyr Teithiau Swyddogol Cymru 
i adnoddau ar-lein y Comisiwn, ac eglurwyd sut y gall darganfod treftadaeth Cymru gael ei 
ddefnyddio i gynnal twristiaeth gynaliadwy.

Sgwrs yn cael ei rhoi ar-lein gan y Comisiwn Brenhinol (i fyfyrwyr ôl-raddedig Hanes a Threftadaeth Prifysgol Aberystwyth gan Rhodri E. 
Lewis, 22 Chwefror 2021). 

Ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd, fe ysgrifennodd staff a gwirfoddolwyr flogiau byr am eu hoff 
lyfrau yn ein Llyfrgell, gan dynnu sylw at yr amrywiaeth o lyfrau yn ein casgliad yn ogystal â 
chysylltiadau proffesiynol a phersonol pobl â’r llyfrau. Hefyd fe gefnogwyd Diwrnod Hawliau’r 
Gymraeg, Wythnos Darganfod Gyrfaoedd, a’r ymgyrch ‘Archwiliwch Eich Archif’ flynyddol drwy 
ddarparu cynnwys priodol. Rydym ni wedi creu blogiau ar ddefnyddio ein casgliadau digidol ac 
adnoddau i ymchwilio i hanes teuluol a threftadaeth leol. 

Ymateb i ymholiadau

https://cbhc.gov.uk/wythnos-llyfrgelloedd-5-10-hydref-2020/
https://cbhc.gov.uk/archwiliwch-eich-archifau-2020-technolegau-digidol-ym-maes-treftadaeth/
https://cbhc.gov.uk/lluniadau-wediu-digido-a-ffotograffau-anhygoel-enghreifftiau-gwych-on-casgliadau-ar-lein/
https://cbhc.gov.uk/defnyddio-cofnod-henebion-cenedlaethol-cymru-lleoedd-yng-nghymru-a-hanes-eich-teulu/
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Gwella’r  
archif 

Cefnogodd staff yr archif y prosiect darpariaeth ddigidol ar gyfer Coflein newydd drwy 
ymgymryd â phrofi a golygu data helaeth yn ystod y cyfnod datblygu. Neilltuwyd llawer 
o amser ganddynt hefyd yn ystod rhan olaf y flwyddyn i wella’r deunydd digidol yn elfen 
iBase y platfform newydd er mwyn sicrhau bod cymaint o ddelweddau a chofnodion digidol 
eraill â phosibl ar gael i’r cyhoedd ar-lein. 

Trydariad mwyaf poblogaidd y flwyddyn oedd ffotograff a dynnwyd yn 2004 gan Iain Wright, cyn ffotograffydd y Comisiwn, sy’n dangos 
Maen Corbalengi, Penbryn, Ceredigion, a bostiwyd fel cyfraniad i #ArchwiliwchEichArchif #DiwrnodHenGraig, gan gynhyrchu mwy nag 
20,000 o argraffiadau. Mae’r geiriau CORBALENGI IACIT ORDOVS (‘Yma y gorwedd Corbalengus, Ordofigiad’) ar y garreg. Mae’n dyddio 
o’r cyfnod ôl-Rufeinig (5ed neu 6ed ganrif), yn coffáu dyn ag enw Gwyddelig, ac yn cadw’r cof am yr Ordofigiaid, un o bobloedd y cyfnod 
cynhanesyddol diweddar yng Nghymru a wrthsafodd yn ffyrnig oresgyniad y Rhufeinwyr.

12

https://coflein.gov.uk/cy/
https://rcahmw.ibase.media/cy/home?WINID=1637337277580
https://rcahmw.ibase.media/cy/home?WINID=1637337277580
https://twitter.com/RC_Archive/status/1347151720749674496
https://coflein.gov.uk/cy/safle/304135/
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Parhawyd i dderbyn rhoddion i Gofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC) gan unigolion 
preifat, contractwyr archaeolegol a chyrff cyhoeddus. Un o’r rhain oedd set fawr o gofnodion 
Cadw yn cynnwys arolygon ffotogrametrig o safleoedd gwarcheidwaeth a ffotograffau’r 
Cyngor Adeiladau Hanesyddol gynt: cyfanswm o ryw 25 metr o ddeunydd mewn blychau ar ein 
silffoedd.

Hefyd, mae staff yr archif wedi postio deunydd bywiog a deniadol ar amrywiaeth o blatfformau 
cyfryngau cymdeithasol ac ar themâu hashnod DU-eang, yn ogystal â threfnu ein themâu 
ein hunain i hyrwyddo Casgliad Aerofilms, Casgliad Dylan Roberts, a Chasgliad y Swyddfa 
Gwybodaeth Ganolog. Fel mesur o lwyddiant ein gwaith yn y maes hwn, gwelwyd cynnydd o 
fwy na 70 y cant yn nilynwyr Twitter RC_Archive yn ystod y flwyddyn a derbyniwyd llawer o 
ymholiadau am ein casgliadau o ganlyniad.

Manteisio fwy ar fapiau 
Mae gan Gymru filoedd o fapiau hanesyddol sy’n cynnwys cyfoeth o wybodaeth am y 
dirwedd ar yr adeg y gwnaed yr arolygon. Drwy astudio’r mapiau hyn mewn dilyniant 
cronolegol, gallwn ddod i ddeall sut mae’r dirwedd wedi newid dros amser, ond oherwydd 
maint a chymhlethdod y mapiau gall fod yn anodd gwneud cymariaethau o’r fath. Fel 
partner mewn prosiect dwy-flynedd o hyd o’r enw ‘Mapio Dwfn Archifau Ystadau’, mae’r 
Comisiwn Brenhinol yn ymgymryd â phrosiect peilot i ddigido detholiad o fapiau a dod â 
nhw ynghyd fel cyfres o haenau digidol polygonedig. 

Mae’r prosiect dwy-flynedd yn cael ei arwain gan Dr Shaun Evans, Cyfarwyddwr Sefydliad 
Ymchwil Ystadau Cymru (ISWE) ym Mhrifysgol Bangor, ac mae’n cael ei ariannu gan Gyngor 
Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae Jon Dollery a Scott Lloyd, ein harbenigwyr ar 
fapiau hanesyddol, yn dwyn ynghyd y mapiau ystâd o blwyfi ar hyd y ffin rhwng Sir y Fflint a Sir 
Ddinbych sy’n dyddio o 1620 i 1920 yn ogystal â mapiau cau tiroedd (1800-15), mapiau degwm 
(c. 1840), ac argraffiad cyntaf y map Arolwg Ordnans 25 modfedd (1:2500) (c. 1870). 

Sgrinlun yn dangos y rhyngwyneb mapio ar wefan y Prosiect Mapio Dwfn.

Gwella’r archif

https://coflein.gov.uk/cy/chwilio/?type=archive&filter%5B0%5D%5Blevel%5D=Batch&filter%5B1%5D%5Barcnum%5D=6200682
https://coflein.gov.uk/cy/chwilio/?type=archive&filter%5B0%5D%5Blevel%5D=Item&filter%5B1%5D%5Barcnum%5D=6202336
https://coflein.gov.uk/cy/chwilio/?type=archive&filter%5B0%5D%5Blevel%5D=Group&filter%5B1%5D%5Barcnum%5D=6044841&size=20
https://coflein.gov.uk/cy/chwilio/?type=archive&filter%5B0%5D%5Blevel%5D=Group&filter%5B1%5D%5Barcnum%5D=6044841&size=20
https://twitter.com/RC_Archive
https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FT007109%2F1
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=1c6f7c02a277437e8299da25df99dfe2
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Mae’r polygonau a gynhyrchir yn cael eu tagio â mwy o wybodaeth am ddefnydd tir sy’n dod 
o Lyfrau Cyfeirio’r Arolwg Ordnans, data degwm o’r prosiect Cynefin yn Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, manylion o’r dyfarniadau cau tiroedd, a’r llyfrau cyfeirio’n gysylltiedig â’r mapiau 
ystâd sy’n rhoi manylion defnydd tir, enwau caeau a pherchnogaeth. Mae’r prosiect peilot 
yn canolbwyntio ar chwe phlwyf, ag arwynebedd o ryw 120 km2, ond mae’r dull newydd hwn 
o bwys ehangach i’r sector treftadaeth yn gyffredinol gan ei fod yn caniatáu i ni astudio 
newidiadau yn y dirwedd dros gyfnod o 400 mlynedd ac yn cyfrannu at ein gwybodaeth 
o enwau lleoedd hanesyddol Cymru a natur datblygiadau diwydiannol, amaethyddol a 
chymdeithasol ar hyd a lled y wlad.

Cysylltu archifau arforol 
Y Comisiwn Brenhinol sy’n gyfrifol am lunio a gwella’r cofnod treftadaeth arforol ar gyfer 
Cymru ac eleni, yn sgil derbyn grant gan Sefydliad Cofrestr Lloyd’s, roeddem yn gallu cyflogi 
cynorthwyydd ymchwil am chwe mis i gysylltu ein cofnodion am longddrylliadau â Chofnodion 
Colledion Cofrestr Lloyd’s. Mae mwy na 500 o’n 3,602 o gofnodion arforol ar Coflein sy’n 
ymwneud â llongddrylliadau wedi’u gwella erbyn hyn drwy eu cysylltu â’r cofnodion gwreiddiol 
yng Nghofnodion Colledion Lloyd’s o 1890 i 2000. Mae hypergysylltiadau ychwanegol yn 
cyfeirio defnyddwyr at adroddiadau cyfoes mewn papurau newydd drwy’r adnodd Papurau 
Newydd Cymru Ar-lein a gynhelir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac at adnoddau eraill megis 
‘Prosiect Llongau-U’ y Comisiwn Brenhinol. Yn sgil gwella’r data yn ein cofnodion arforol, 
sefydlwyd rhwydwaith mwy cysylltiedig o adnoddau sy’n dangos pa sefydliadau treftadaeth 
sy’n dal y data ac yn cynnig profiad gwell i ddefnyddwyr sydd bellach yn gallu symud yn hwylus 
o’n cofnodion arforol i adnoddau perthnasol eraill.

Tudalen we’r prosiect ar wefan Canolfan Treftadaeth ac Addysg Sefydliad Cofrestr Lloyd’s.

Gwella’r archif

https://www.lrfoundation.org.uk/en/
https://coflein.gov.uk/cy/mapio/?term=maritime
https://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/home
https://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/home
https://prosiectllongauu.cymru/
https://hec.lrfoundation.org.uk/whats-on/online-exhibitions/enhancing-welsh-shipwreck-records#lloyds-register-casualty-returns
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Estyn allan i  
Gymru a’r byd 

Ers mis Mawrth 2020, mewn ymateb i’r cyfnod clo, mae natur ein gweithgareddau estyn 
allan wedi newid. Rydym wedi cynyddu ein cynnyrch ar-lein yn sylweddol drwy wneud 
mwy o ddefnydd o flogiau a chyfryngau cymdeithasol. Roedd y rhain yn cynnwys nifer 
o eitemau wythnosol, fel #LlunDyddLlun, #MeddwlMawrth a #HwylHanes, a phostiadau 
#ArYDiwrnodHwn rheolaidd, y cyfan â’r nod o gynyddu ymgysylltu â threftadaeth Cymru ac 
adnoddau’r Comisiwn Brenhinol. Ymatebwyd i’r alwad am ddeunydd i gefnogi dysgu plant 
yn y cartref a gweithgareddau addysgol i’r teulu drwy ddarparu cwisiau a helfeydd trysor, 
gweithgareddau celf a thaflenni lliwio. 

Yn ystod y flwyddyn, cynyddodd nifer y bobl sy’n dilyn ein cyfrif Twitter @RC_Survey i 2,175. 
Roedd 1,400 o ddilynwyr newydd. Canolbwyntiodd y trydariadau hyn ar ein gwaith arolygu ac ar 
astudiaethau thematig. Hefyd fe bostiwyd deunydd yn ymwneud ag amrywiaeth o hashnodau 
poblogaidd, er enghraifft, #DyddLlunModernaidd, #MawrthBeddrodau, #MercherBryngaerau, 
#LlechiCymru, #HanesTai, a #GwenerAdeiladauFfydd. 

Yn dilyn y trydariad am Fryn Celli Ddu ar gyfer #MawrthBeddrodau cafwyd 568 o hoffiadau, 113 

13

Cafodd y bont sbageti greadigol hon ei hysbrydoli gan bostiad #HwylHanes am bontydd. Mae’n debyg i ran ganolog Pont Tywysog Cymru, 
yr ail bont dros Afon Hafren a agorodd ym 1996.

https://twitter.com/RC_Survey


37

o aildrydariadau a 51,617 o argraffiadau; roedd pob un o’r rhain yn llawer uwch nag unrhyw 
bostiad blaenorol. Hefyd fe bostiwyd trydariadau rheolaidd am enwau lleoedd hanesyddol 
Cymru, wedi’u hysgrifennu gan ein Swyddog Enwau Lleoedd, o’r cyfrif @RC_EnwauLleoedd.

Cyhoeddwyd 80 blog yn ystod y cyfnod hwn. Roeddynt yn cynnwys ‘Ailddiffinio Treftadaeth? 
Cofnodi’r Gymru Fodern’ a dynnodd sylw at bwysigrwydd pensaernïaeth yr 20fed ganrif yng 
Nghymru, a ‘Ruby, Ruby, Ruby’ am hanes y paentiad enwog o’r Ail Ryfel Byd gan y Fonesig 
Laura Knight sy’n dangos Ruby Loftus yn gweithio ar durn mewn ffatri ffrwydron, a ysgrifennwyd 
i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth. Cafodd dau flog gan yr Ysgrifennydd 
– ar ‘Pobl Ifanc a Threftadaeth’ a ‘Dyfodol Addoldai’ – eu hailargraffu a’u hailbostio mewn 
gwahanol gyhoeddiadau ac ar wefan Cronfa Genedlaethol y Loteri Genedlaethol, ac yn eu sgil 
derbyniwyd nifer o wahoddiadau i siarad ar y pynciau hyn mewn cyfarfodydd a chynadleddau, er 
enghraifft, y cyfarfod ‘Big Update’ blynyddol a drefnir gan y Gynghrair Addoldai Hanesyddol.

Estyn allan i Gymru a’r byd

https://twitter.com/RC_EnwauLleoedd
https://cbhc.gov.uk/ailddiffinio-treftadaeth-cofnodi-cymru-fodern/
https://cbhc.gov.uk/ailddiffinio-treftadaeth-cofnodi-cymru-fodern/
https://cbhc.gov.uk/ruby-ruby-ruby/
https://cbhc.gov.uk/pobl-ifanc-a-threftadaeth/
https://cbhc.gov.uk/y-dyfodol-i-addoldai/
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Y wasg a chyhoeddusrwydd

Ar 12 Mehefin 2020 fe gafodd cryn dipyn o ddiddordeb ei ysgogi gan erthygl yn Britannia (y 
cylchgrawn ar archaeoleg Rufeinig) am ddarganfyddiadau o’r awyr a wnaed yng Nghymru 
yn ystod sychder 2018.

Fe’i hysgrifennwyd gan Dr Toby Driver, archaeolegydd o’r awyr y Comisiwn, ar y cyd â’r Athro 
Barry Burnham a Dr Jeffrey L. Davies, ac mae’n disgrifio dau wersyll cyrch Rhufeinig, tair caer 
atodol, a chyfres hynod o adeiladau cerrig y tu allan i gaer Pen-y-gaer ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog – sy’n taflu goleuni newydd ar oresgyniad Cymru gan filwyr Rhufain yn y 
ganrif gyntaf OC, ac ar aneddiadau Rhufeinig wedi hynny. Cafodd y stori sylw gan y cyfryngau 
ym mhob rhan o’r byd, gan gynnwys The Times a BBC Cymru Wales, y cyrchwyd ei gwefan 
149,000 o weithiau i ddarllen yr hanes, y nifer mwyaf erioed, ffigur a oedd yn cynnwys 27,000 o 
ddarllenwyr o UDA.

Ym mis March 2021 fe gafodd datganiad 
i’r wasg gan y Comisiwn Brenhinol ac 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a 
Gorllewin Cymru, am ddarganfod drwy 
hap offer cerrig cynhanesyddol a darnau 
o grochenwaith a gawsai eu taflu i’r 
wyneb gan gwningod wrth iddynt dyllu ar 
Ynys Sgogwm, sylw byd-eang. Roedd The 
Guardian, The Daily Mail, y Smithsonian 
Magazine, BBC News a Live Science ymhlith 
y cyfryngau niferus a gymerodd ddiddordeb 
yn y stori.
Adroddiad am y darganfyddiadau ar Ynys Sgogwm yn Le Petit 
Quotidien, papur newydd dyddiol yn Ffrangeg i blant o chwech 
i naw oed. 

Y darn addurnedig hwn o wrn 3,700 oed yw’r darn cyntaf 
o grochenwaith o’r Oes Efydd Gynnar i gael ei ddarganfod 
ar ynysoedd gorllewin Sir Benfro (© Richard Brown a 
Giselle Eagle, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin 
Cymru). 

Mae’r wrn hwn o’r Oes Efydd Gynnar o West Williamston, 
Caeriw, Sir Benfro, yn rhoi syniad o sut yr oedd wrn claddu 
Sgogwm yn edrych.

https://coflein.gov.uk/cy/safle/92190/
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Ym mis Tachwedd 2020 fe gymerodd Toby Driver ran mewn ffilmio rhaglen ddogfen ar ddarganfod 
cerbyd-gladdiad cynhanesyddol yn Sir Benfro (‘Searching for Chariots’, gwnaed gan Wildflame 
Productions ac Amgueddfa Cymru, i’w darlledu yn 2021 ar y sianeli Smithsonian a Discovery ac ar 
S4C). Y mis dilynol, bu Toby Driver yn tywys Michael Portillo drwy fryngaer Pendinas, Aberystwyth, 
wrth ffilmio ar gyfer cyfres 12 rhaglen ‘Great British Railway Journeys’ BBC2.

Ffilmio ym mryngaer Pendinas gyda Michael Portillo ar gyfer ‘Great British Railway Journeys’ BBC2. 

Sgyrsiau ar-lein 
Mae grwpiau a chymdeithasau ar hyd a lled Cymru yn mawr werthfawrogi’r sgyrsiau a roir 
iddynt gan staff y Comisiwn Brenhinol. Rhan o’n cyfraniad at addysg barhaus yng Nghymru 
yw’r rhain. Eleni, denwyd cynulleidfaoedd ar-lein mawr i sgwrs Gw ̂   yl Archaeoleg Dr Toby 
Driver ym mis Gorffennaf ar drysorau cynhanesyddol a Rhufeinig Ceredigion a gynhaliwyd 
mewn partneriaeth ag Amgueddfa Ceredigion. Yna fe roddodd Dr Meilyr Powel sgwrs ar y 
llongddrylliadau ar hyd arfordir Cymru sydd wedi’u cofnodi yng Nghofnodion Colledion Cofrestr 
Lloyd’s. Ym mis Tachwedd fe roddodd y staff sgyrsiau yn Niwrnod Archaeoleg Arfordir Sir Benfro 
ac i’r Bartneriaeth Tirlun Lefelau Byw a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. 

Ar 3 Rhagfyr, mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, fe draddododd Richard 
Suggett ein darlith Nadolig ar ‘Datgelu murluniau: y wal batrymog o Gymru fodern i Gymru’r 
Oesoedd Canol’. Gwyliwyd hon fwy na 1,600 o weithiau ar Facebook wedyn.

Estyn allan i Gymru a’r byd

https://coflein.gov.uk/cy/safle/92236/
https://coflein.gov.uk/cy/safle/92236/
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Roedd y sgyrsiau ar-lein yn gymaint o lwyddiant, gan gyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol yng 
Nghymru a thu hwnt, fel y sefydlwyd cyfres o sgyrsiau ar-lein misol ym mis Mawrth 2021 sy’n 
denu cynulleidfaoedd mawr o gannoedd o wylwyr. Recordiwyd yr holl sgyrsiau ac maent hwy ar 
gael ar sianel YouTube y Comisiwn Brenhinol. Yn ystod 2020-21, mae ‘amser gwylio’ ar sianel 
YouTube y Comisiwn wedi mwy na dyblu, gyda chyfanswm o 1,356.7 o oriau’n cael eu logio o’i 
gymharu â 553.4 o oriau yn ystod 2019-20.

Y Gynhadledd Gorffennol Digidol 

Yn lle’r digwyddiad deuddydd corfforol arferol fe gynhaliwyd Cynhadledd Gorffennol Digidol 
eleni ar-lein dros gyfnod o bum niwrnod (8-12 Chwefror) ac o ganlyniad fe welwyd cynnydd yn 
nifer y mynychwyr o 150 i bron 500. Roedd y siaradwyr a’r darparwyr gweithdai yn wirioneddol 
ryngwladol, yn dod o UDA, Tsieina, Kenya, Awstralia, Israel a Chyprus yn ogystal â Chymru a 
gweddill y DU. 

Roedd gan y digwyddiad dair thema: mynediad rhithiol i dreftadaeth at bwrpas ymchwil 
ac ymgysylltu, gan gynnwys materion fel technoleg, ariannu a moeseg; amrywiaeth mewn 
treftadaeth ddiwylliannol ddigidol, gan gynnwys rhoi mwy o sylw i gofnodi treftadaeth 
cymunedau sydd wedi’u tan-gynrychioli ac i gydnabod a deall eu naratifau’n well; a 
threftadaeth ddigidol, yr amgylchedd a newid hinsawdd, gan gynnwys rôl archaeoleg o ran deall 
y gorffennol a rhagweld dyfodol newid hinsawdd, ac effeithiau amgylcheddol newid hinsawdd.

Nid oedd bron hanner y rheiny a lenwodd yr arolwg wedi mynychu’r gynhadledd o’r blaen 
(hon oedd y ddeuddegfed flwyddyn iddi gael ei chynnal) a dywedodd 87 y cant y byddent yn 
hoffi mynychu drwy gyfrwng platfform ar-lein. Rhoddwyd y cyflwyniadau ar ein sianel YouTube  
(https://www.youtube.com/c/rcahmw) ar ôl y gynhadledd, gan alluogi llawer mwy o bobl i 
elwa ar yr ymchwil a’r cymwysiadau diweddaraf yn y maes hwn.

“Roedd yn brofiad gwirioneddol fyd-eang, o 
ran y pynciau, y siaradwyr a’r cynadleddwyr.” 

“Roedd yr amrywiaeth o siaradwyr a’u 
harbenigedd yn hollol wych. Allwn i ddim ei 

gredu. Roedd mor, MOR arbennig.”

https://www.youtube.com/c/rcahmw
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Cyhoeddiadau’r 
Staff14

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. Er mwyn 
codi proffil academaidd y Comisiwn, anogwn ein staff i gyfrannu at gylchgronau, llyfrau 
a thrafodion cynadleddau. Maent hwy o ganlyniad wedi cyhoeddi’r canlynol yn ystod y 
flwyddyn.

Barker, L., Driver, T. a Hunt, D., ‘Cardigan Island & Castell Bach Coastal Fort’, Archaeology in 
Wales 59 (2019), 115. 

Barker, L., Driver, T. aHunt, D., ‘Abersoch, The Warren Beach, Submerged Forest and Peat 
Exposures’, Archaeology in Wales 59 (2019), 119. 

Barker, L., Driver, T. a Hunt, D., ‘Bardsey Island, Henllwyn Eroding Isthmus’, Archaeology in Wales 
59 (2019), 119–121. 

Barker, L., Driver, T., Hunt, D. a Robson, P., ‘Llandwrog, Dinas Dinlle Hillfort’, Archaeology in Wales 
59 (2019), 122. 

Barker, L., Driver, T. a Hunt, D., ‘Abersoch, The Warren Beach, The FOSIL? Wreck’, Archaeology in 
Wales 59 (2019), 157. 

Barker, L., Driver, T. a Hunt, D., ‘Abersoch, The Warren Beach, The MARIA? Wreck’, Archaeology 
in Wales 59 (2019), 157. 

Barker, L., Driver, T. a Hunt, D., ‘Albion Sands, The Albion Wreck’, Archaeology in Wales 59 
(2019), 158. 

Barker, L., Driver, T., Hunt, D., Davies S., Duller, G., Griffiths, H., Lamb, H., Roberts, H., Robson, 
P., Wynne, H., Campbell, S., a Roberts, R., ‘Learning from Loss: Uncovering the Secrets of Dinas 
Dinlle, North Wales’, Earth Heritage 53 (Summer 2020), 22–29. 

Catling, C., Y cylchgrawn Current Archaeology: erthyglau misol ar amrywiaeth o themâu 
treftadaeth; mae’r rheiny sy’n rhoi cryn sylw i Gymru’n cynnwys ‘Cruck Construction’ (CA 365), 
‘Prehistoric Mobility’ (CA 367), ‘Decorated in Glory: church building in Herefordshire Diocese in 
the fourteenth century’ (CA 370) ac ‘Early Christianity in Western Britain and Ireland’ (CA 373). 
Hefyd ei golofn ddyddiadurol fisol (‘Sherds’) a phroffil misol o gymdeithasau treftadaeth (‘Odd 
Socs’), gan gynnwys Y Gymdeithas Cyryglau a Chymdeithas Kilvert.

CHERISH, 2020. Newyddion CHERISH News 6 (Awst 2020)  
http://cherishproject.eu/cy/resources/newsletter/newsletter-6/  

CHERISH, 2021. Newyddion CHERISH News 7 (Ionawr 2021) 
http://cherishproject.eu/cy/resources/newsletter/newsletter-no-7/ 

Coward, A. N. (golygydd a chyflwyniad), The Correspondence of Thomas Stephens: 

http://cherishproject.eu/cy/resources/newsletter/newsletter-6/
http://cherishproject.eu/cy/resources/newsletter/newsletter-no-7/
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Revolutionising Welsh Scholarship in the Mid-Nineteenth Century through Knowledge Exchange 
(Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2020). https://astudiaethauceltaidd.cymru/siop/
the-correspondence-of-thomas-stephens

Driver, T., Barker, L., Davis, O., Hunt, D., Johnston, B., a Williams, D., ‘Extending the Chronology: 
Survey and Excavation on Skomer Island, Pembrokeshire, 2018’, Archaeology in Wales 59 (2019), 
43–52. 

Driver, T., ‘Charles Driver: Llandudno Pier’s Forgotten Architect’, Piers: Journal of National Piers 
Society, Rhifyn 138 (Winter 2020), 26–29. 

Driver, T., Burnham, B C, a Davies, J. L., ‘Roman Wales: Aerial Discoveries and New Observations 
from the Drought of 2018’, Britannia 51 (2020), 117–145. 

Hunt, D., Barker, L. a Driver, T., ‘CHERISH Project LiDAR Capture and Analysis for the Islands of 
Wales’, Archaeology in Wales 59 (2019), 91–96. 

James, H. a Driver, T., ‘New Discoveries on the Roman Road between Carmarthen and Kidwelly’, 
The Carmarthenshire Antiquary 56 (2020), 1–12. 

January-McCann, J., ‘Bywyd Newydd i’r Parochialia’. Y Naturiaethwr 3: 14 (Haf 2020), 8–10. 

January-McCann, J., ‘Exiles and Activists: A Comparison of the Counter-Reformation in Wales 
and Norway’, in James E. Kelly et al. (gol), Northern European Reformations: Transnational 
Perspectives, (Cham: Palgrave Macmillan, 2020), 161–90. 

January-McCann, J. a Suggett, R. F., Tystiolaeth i’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 
Ar Gof a Chadw? Adroddiad ar Bwy sy’n Cael eu Coffáu mewn Mannau Cyhoeddus (Senedd 
Cymru, Mawrth 2021). Ar gael fel pdf: https://senedd.wales/media/3jbnhs2d/cr-ld14301-e.
pdf  ynghyd ag adysgrif o’r dystiolaeth sydd ar gael yn: https://record.senedd.wales/
Committee/6537#C336069.

Jones, N., a Driver, T., ‘A Probable Monastic Cemetery at Cwmhir Abbey’, Archaeologia 
Cambrensis 170 (2021), 1–7. 

Suggett, R. F., Adolygiad o Isobel Robinson (gol.), Correspondence of Peter Prattinton of Bewdley, 
Antiquary, 1807–1840 (Worcestershire Historical Society Publications, 2019), Midland History 
46:1 (Mawrth 2021), 149–50. 

Suggett, R. F., ‘Hay Castle and Haysland: the Architectural Personality of a Marcher Lordship’, 
Brycheiniog LII (2021), 23–57.   

Suggett, R. F., Adolygiad o Lisa Tallis (gol.), Cas Gan Gythraul: Demonology, Witchcraft, and 
Popular Magic in Eighteenth-Century Wales (Cardiff: South Wales Record Soc., 2019), Magic, 
Ritual, and Witchcraft (University of Pennsylvania Press) 12: 3 (2020), 412–14. 

https://astudiaethauceltaidd.cymru/siop/the-correspondence-of-thomas-stephens
https://astudiaethauceltaidd.cymru/siop/the-correspondence-of-thomas-stephens
https://senedd.wales/media/3jbnhs2d/cr-ld14301-e.pdf
https://senedd.wales/media/3jbnhs2d/cr-ld14301-e.pdf
https://record.senedd.wales/Committee/6537#C336069
https://record.senedd.wales/Committee/6537#C336069
https://muse.jhu.edu/journal/387
https://muse.jhu.edu/journal/387
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Ymateb i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 201515

Bydd y Comisiwn Brenhinol yn cefnogi’r saith nod llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Ar y tudalennau hyn nodwn sut y cyfrannwn at bob un o’r nodau. Yn 
y blwch cyntaf ym mhob achos esboniwn sut y cyfrannwn yn gyffredinol at y nod dan sylw, 
ac yn yr ail flwch rhoddwn enghreifftiau o brosiectau penodol.

Drwy ein gwaith creiddiol byddwn yn:

Cymru  
lewyrchus

• Helpu pobl i werthfawrogi a mwynhau archaeoleg ac adeiladau Cymru.
• Cyfoethogi canfyddiad pobl o Gymru a chyfrannu at ddelwedd Cymru fel lle 

dymunol i fyw, gweithio, ymweld ag ef neu fuddsoddi ynddo.
• Ysbrydoli drwy arloesi digidol a thrwy feithrin sgiliau.

Cymru 
gydnerth

• Cofnodi a deall esblygiad y dirwedd hanesyddol.
• Codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o effeithiau newid hinsawdd.
• Cyfrannu at ddiogelu tirweddau hanesyddol er mwyn eu gwerth 

treftadaeth a’u bioamrywiaeth.

Cymru 
iachach

• Annog pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a deallusol.
• Cyfrannu at ymdeimlad o hunaniaeth, lle, balchder a pherthyn.
• Hybu treftadaeth fel adnodd agored, cynhwysol a chymunedol.

Cymru  
sy’n fwy  
cyfartal

• Darparu adnodd cenedlaethol am ddim ar gyfer dysgu gydol oes ac ymchwil.
• Rhannu ein gwybodaeth, sgiliau ac asedau archifol gyda phobl eraill i’w 

galluogi i gofnodi a rhannu eu treftadaeth eu hunain mewn ffyrdd cyffrous, 
perthnasol a hygyrch.

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

• Nodi’r agweddau pwysig ar adeiladau sy’n cyfrannu at arferion 
cymdeithasol y cymunedau sy’n eu defnyddio.

• Bod â hanes o gyflawni prosiectau cymunedol sy’n gwneud gwahaniaeth i 
fywydau pobl.

Cymru â 
diwylliant bywiog 

lle mae’r  
Gymraeg yn 

ffynnu

• Curaduro Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC).
• Hybu hanes a threftadaeth Cymru.
• Hybu’r Gymraeg drwy ein gwasanaethau dwyieithog.
• Llunio a chynnal rhestr o enwau lleoedd hanesyddol Cymru.
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Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang

• Sicrhau bod yr amgylchedd hanesyddol yn parhau’n gyfoethog, amrywiol 
a gwerthfawr i bobl Cymru ac i ymwelwyr sy’n gwneud cyfraniad pwysig i 
economi Cymru.

• Parhau i wella ein perfformiad a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Prosiectau a rhaglenni penodol:

Cymru  
lewyrchus

• Coflein, gwefannau a gwasanaethau 
ymholiadau

• Cyngor ynghylch Caniatâd Adeilad Rhestredig
• Tirwedd Lechi Cymru: Safle Treftadaeth y Byd

Cymru  
gydnerth

• Prosiect newid hinsawdd CHERISH
• Rhestr adeiladau concrit yr 20G

Cymru  
iachach

• Mapio wrth-fynd Coflein
• Teithiau tywys treftadaeth 
• Cyfleoedd i wirfoddoli
• ‘Archif Cof’ Casgliad y Werin Cymru

Cymru sy’n  
fwy cyfartal

• Llyfrgell gyhoeddus, ystafell ymchwil a 
gwasanaethau ymholiadau

• Coflein a gwefannau
• Ymweliadau gan grwpiau

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

• Gwaith arolygu pensaernïol ac 
archaeolegol

• Tirwedd Lechi Cymru: Safle Treftadaeth 
y Byd

Cymru â 
diwylliant bywiog 

lle mae’r  
Gymraeg yn 

ffynnu

• Coflein a CHCC
• Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol
• Tirwedd Lechi Cymru: Safle 

Treftadaeth y Byd

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 

fyd-eang

• Polisi Amgylcheddol: Datganiad a Chynllun Gweithredu 
• Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru: Cynllun 

Addasu’r Sector

• Cynhadledd Gorffennol Digidol
• Cyfleoedd i wirfoddoli
• Lleoliadau myfyrwyr
• Cynllun Sgiliau’r Dyfodol

• Archaeoleg arforol
• Mapio peryglon

• Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru: Cynllun 
Addasu’r Sector

• Lleoliadau myfyrwyr
• Cynllun Sgiliau’r Dyfodol

• Arwain y Fforwm Addoldai
• Casgliad y Werin Cymru
• Cyhoeddiadau, blogiau a 

sgyrsiau

• Cymraeg yn y Gweithle
• Casgliad y Werin Cymru
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Data ariannol a  
dangosyddion perfformiad16

Cyllid £000oedd

Cyllid net gan Lywodraeth Cymru ....................... 1,597

Cyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru ...................... 35

Incwm a enillwyd ...............................................................26

Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru ........................... 60

Casgliad y Werin Cymru ................................................. 37

Grantiau allanol .............................................................. 178

Cyfanswm ..................................................................... 1,933

Gwariant yn ôl costau mawr £000oedd

Cyflogau ......................................................................... 1,509

Costau rhedeg ................................................................. 282

Darpariaeth ddigidol ....................................................... 91

Cyfalaf ................................................................................... 44

Teithio a chynhaliaeth ....................................................... 7

Cyfanswm ..................................................................... 1,933

Incwm a enillwyd £000oedd
Gwerthu llyfrau ..................................................................... 7

Achrediad MEDIN ............................................................... 5

Gwasanaethau CHCC ........................................................ 6

Ffioedd trwydded ................................................................ 7

Breindaliadau ........................................................................ 1

Cyfanswm ............................................................................ 26
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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. 

CBHC
Ffordd Penglais 
Aberystwyth SY23 3BU
01970 621200 
chc.cymru@cbhc.gov.uk

Ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth: https://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:  

cyfeillion@cbhc.gov.uk

Cysylltu  
â ni  17
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Y COMISIYNWYR BRENHINOL

Cadeirydd
Yr Athro Emerita Nancy Edwards, BA, PhD, FBA, FSA, FLSW 

Is-Gadeirydd
Catherine S Hardman, MA, MA, FSA (hyd 31 Mai 2021)

Comisiynwyr
Neil Beagrie, BA, FRSA
Chris Brayne, BA
Caroline Crewe-Read, BA, MPhil, FRSA, MAPM
Dr Louise Emanuel, MA, MSc, PhD, PGCODE 
Thomas O. S. Lloyd, OBE, MA, DL, FSA (hyd 31 Mai 2021)
Dr Hayley Roberts, LLB, PhD, FHEA
Jonathan Vining, BSc, BArch, MSc, RIBA, AoU

Penodwyd 1 Mehefin 2021:
Yr Athro Timothy Darvill, OBE, BA, PhD, DSc, FSA, MCIFA.
Sarah Perons, BA, MSc

YSGRIFENNYDD:
Christopher Catling, MA, FSA, MCIFA
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