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Adroddiad i’r: Pwyllgor Archwilio Cymunedau 
 

Dyddiad y Cyfarfod: 24 Hydref 2019 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Tony Thomas / 

Alan Smith    

Awdur yr Adroddiad: Helen Vaughan-Evans 

Teitl: Prosiect Archifau ar y cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint  
 

 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
1.1 Mae’r adroddiad hwn yn sôn am Brosiect Archifau ar y cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint. 

 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
2.1 I ddarparu gwybodaeth am Brosiect Archifau ar y cyd Sir Ddinbych a Sir y Fflint, yn 

arbennig y model darparu gwasanaeth newydd arfaethedig.  
 
3. Beth yw’r Argymhellion?  
3.1 I’r Pwyllgor Craffu ystyried a darparu arsylwadau ar y model darparu gwasanaeth 

newydd, sef: 
i. Creu un Gwasanaeth Archif a rennir gyda Chyngor Sir y Fflint, gan weithredu dros 

2 safle i ddechrau (Rhuthun a Phenarlâg); ac 
ii. Yn amodol ar sicrhau Cyllid Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, darparu model o 

weithredu drwy bwynt canolog - “canolbwynt” gwasanaeth mewn adeilad newydd 
ger Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug a gwasanaeth “adain” drwy gymysgedd o 
ddarpariaeth allgymorth cymunedol parhaol a dros dro. 

 
3.2 Er mwyn llunio opsiynau ar gyfer defnyddio'r gofod gwag posibl yng Ngharchar 

Rhuthun os bydd y gwasanaeth archif sengl arfaethedig a chreu 'canolbwynt' yn 
mynd yn ei flaen, a bod yr opsiynau hynny'n cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor i'w 
hystyried yn ystod haf 2020. 

 
3.3 Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r 

Effaith ar Les (Atodiad A) fel rhan o’i ystyriaethau. 
 
4. Manylion yr adroddiad 
4.1 Nod y prosiect yw darparu gwasanaeth archifau cynaliadwy a gwell ar gyfer Sir 

Ddinbych a Sir y Fflint drwy: 
i. greu gwasanaeth sengl a rennir. 
ii. adeiladu adeilad Passivhaus pwrpasol newydd ger Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, 

ar gyfer yr Archifau Ffisegol a gweithrediadau'r Gwasanaeth newydd 
iii. cynllun gweithgaredd 3 blynedd cysylltiedig a fydd yn cyflwyno cynnig archif 

chwyldroadol a radical i’r cyhoedd. 
Y bwriad yw y bydd elfen (i) yn cael ei darparu hyd yn oed os na chaiff elfen (ii) a (iii). 
Mae elfennau (ii) a (iii) yn dibynnu ar gyllid Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. 

 
4.2 Mae'r prosiect yn cael ei gyflawni mewn cydweithrediad â Chyngor Sir y Fflint. 
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4.3 Mae cerrig milltir allweddol yn cynnwys: 

 Mis Ebrill 2020 – Lansio Gwasanaeth Sengl a Rennir ar gyfer Archif 

 Mis Rhagfyr 2020 – Cael gwybod yn sicr a ydyn ni wedi sicrhau cyllid grant Cronfa 

Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.  

 Mis Ionawr i fis Awst 2021 – Cam Datblygu’r prosiect  

 Mis Rhagfyr 2021 – mis Ionawr 2024 – Cam Cyflawni’r prosiect 

 2022 – 2024 Cyflawni’r cynllun gweithgaredd 3 blynedd  
 

4.4 Mae'r prosiect hwn yn cynrychioli synergedd angen, uchelgais a chyfle i Gyngor Sir 
Dinbych (CSDd). 

 
4.5 BETH FYDD Y BUDDION I CSDd? 
4.5.1 Gwasanaeth archifau newydd ac adeilad pwrpasol (tua 3000m2), darparu 

“canolbwynt” gwasanaeth mewn adeilad newydd ger Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug a 
gwasanaeth “adain” drwy gymysgedd o ddarpariaeth allgymorth cymunedol parhaol a 
dros dro. 

 
4.5.2 Darpariaeth allgymorth barhaol o wasanaethau Archif yn y 7 llyfrgell ledled Sir 

Ddinbych. Gweler Atodiad B am i weld lleoliadau Archifau ar hyn o bryd o gymharu â 
chyflwr ôl-brosiect ledled Sir Ddinbych. Mae'r pwyntiau llyfrgell Archif hyn yn darparu 
gwasanaeth 6 diwrnod yr wythnos ledled y Sir o'i gymharu â’r gwasanaeth presennol 
sy’n darparu 3 diwrnod yr wythnos mewn 1 lleoliad. Chwistrelliad o arian drwy 
Gynllun Gweithgaredd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i chwyldroi ein 
pwrpas a'n cyrhaeddiad drwy fynd â chasgliadau a gwasanaethau yn uniongyrchol i 
gymunedau Sir Ddinbych e.e. ysgolion, canolfannau cymunedol a chartrefi gofal, gan 
ysgogi partneriaethau a thechnolegau digidol newydd. Bydd hyn yn galluogi i'r 
gwasanaeth arallgyfeirio ei ganolfan ymwelwyr, gan gynyddu nifer y gwirfoddolwyr, 
cynyddu’r gwaith digideiddio ac allgymorth ac wrth wneud hynny yn sicrhau dyfodol i 
berthnasedd gwasanaethau, rŵan ac yn y dyfodol. 

 

4.5.3 Cyflwyno datrysiad o ran llety i'r mater o beidio â rhoi mwy o le i ystorfa yng 
Ngharchar Rhuthun erbyn 2021 ac osgoi costau gorfod defnyddio storfa fasnachol a 
disodli'r System Rheoli Amgylcheddol a'r offer yng Ngharchar Rhuthun sydd bellach 
yn dod i ddiwedd ei oes. Sicrheir dyfodol i’r adeilad yn yr Wyddgrug o ran maint yr 
ystorfa, a bydd 80% yn rhatach i'w redeg oherwydd ei ddyluniad Passivhaus, sy’n 
darparu datrysiad carbon symlach ac is i gyflawni safonau cyflwr amgylcheddol llym. 

 
4.5.4 Adeilad archif cyfleuster o ansawdd uwch lle gellir gwarchod ac arddangos trysorau 

cenedlaethol sy'n ymwneud â Sir Ddinbych trwy ofod arddangos arbenigol. Er 
enghraifft, Coron Cerrigydrudion, 405-380 BCE, a gedwir ar hyn o bryd yn 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru a'r casgliad helaeth o'r Beibl Cymraeg sydd mewn 
storfa ar hyn o bryd ac nad yw'n hygyrch i'r cyhoedd ei weld. 

 
4.5.5 Adeilad Archif hyblyg sy'n canolbwyntio ar ddysgu wedi'i leoli yn yr Wyddgrug lle gall 

ysgolion Sir Ddinbych, colegau addysg uwch, gwasanaethau plant ac oedolion a 
gwirfoddolwyr gael gweithgareddau allgymorth pwrpasol i sicrhau canlyniadau o ran 
addysg, sgiliau, lles ac iechyd meddwl. 

 
4.5.6 Mynediad i wasanaeth cadwraeth mewnol ac ystafell gadwraeth fodern yn yr adeilad 

newydd gan sicrhau bod casgliadau Sir Ddinbych o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol yn cael eu cadw'n briodol. Ochr yn ochr ag ystorfa bwrpasol o safon 



3  

Sefydliad Safonau Prydeinig ac Achredu gan sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei 
ddyletswyddau statudol. 
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4.5.7 Y gallu i Sir Ddinbych gael mynediad at adnodd ychwanegol - 10 aelod staff 
ychwanegol - drwy'r gwasanaeth cyfun i gyflawni ei ddyletswydd statudol, yn ogystal 
â'i uchelgeisiau ar gyfer digideiddio cynyddol a darpariaeth allgymorth cymunedol. 
Hefyd, lleihau'r tebygolrwydd o orfod cau’r ganolfan archifau bresennol yn annisgwyl, 
yn ogystal â mwy o oriau agor yn y ganolfan archifau newydd (ar ôl iddi agor). 

 
4.6 CYNLLUNIAU AR GYFER CARCHAR RHUTHUN 
4.6.1 Bydd Carchar Rhuthun yn parhau fel atyniad i ymwelwyr. Mae ymadael y gwasanaeth 

Archifau o Garchar Rhuthun yn rhoi cyfle i’r Atyniad Treftadaeth, sy’n cymryd 30% o’r 
safle ar hyn o bryd, ehangu ei gynnig cyfredol yn sylweddol. Caiff yr atyniad i 
ymwelwyr ei reoli a’i weithredu gan y Gwasanaeth Cefn gwlad a Threftadaeth, ac 
mae 11,000 o ymwelwyr yn mynd yno bob blwyddyn ar hyn o bryd. Mae opsiynau ar 
gyfer datblygu ac ehangu'r atyniad hwn, gan wneud y mwyaf o'r cyfle i ddefnyddio 
mwy o le, yn cael eu harchwilio ar hyn o bryd, yn ogystal â dadansoddiad o'r gost a'r 
enillion posibl. Ar hyn o bryd mae gan y Cyngor nifer fawr o arddangosion ac 
arteffactau amgueddfa sy'n cael eu storio a gallai'r rhain fod yn sail i gynnig 
amgueddfa newydd i'r dref. Wrth wneud hynny, gellid o bosibl cynyddu nifer yr 
ymwelwyr yn ogystal â hyd eu hymweliad. 

 
4.6.3 Mae opsiynau eraill yn cynnwys partneriaethau posibl â sefydliadau allanol wrth 

ddatblygu a marchnata'r safle fel atyniad ac edrych ar ddefnydd ychwanegol o'r gofod 
gan wasanaethau eraill. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
5.1 Mae’r prosiect yn cyfrannu at y blaenoriaethau canlynol (gweler atodiad C): 

  “Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i feithrin annibyniaeth a 
chadernid” a “Rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau bywyd a gwaith drwy 
gyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith ystyrlon.” 

  “Mae’r amgylchedd yn ddeniadol ac wedi ei warchod, gan gefnogi lles a 
ffyniant economaidd” ac “Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol” 

  “Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015” 
 

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
6.1 Amcangyfrif cost cyflwyno'r prosiect hwn yw £16,650,344; y gofynnir i Gyngor Sir 

Ddinbych gyfrannu £2,034,521 (12%) ohono. Dim ond os sicrheir £11,588,041 
(70%) o arian grant Horizons Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol  
y bydd y prosiect yn mynd yn ei flaen. 

 
6.2 Amcangyfrifir y bydd y prosiect yn cynhyrchu £12,150 y flwyddyn yn ychwanegol 

mewn incwm. Cyfanswm amcangyfrifedig osgoi costau yw £2,000 y flwyddyn o 
2021/22 gan symud i £15,000 y flwyddyn (storfa fasnachol) a chost untro o >£ 
640,000 (disodli'r system rheoli amgylcheddol a gwella adeiladau). 

 
6.3 Mae’r effeithiau ar wasanaethau eraill fel a ganlyn: 

 Cyfreithiol - mae angen cefnogaeth wrth lunio dogfennau cyfreithiol sy'n 
ymwneud â chreu un gwasanaeth a rennir. 

 AD – mae angen cefnogaeth i greu un gwasanaeth a rennir.  

 Archif – ymgysylltu â'r broses ddylunio a gweithio ar draws 2 sir.  

 Gwasanaethau Cefn Gwlad – ymadawiad y gwasanaeth Archifau o Garchar 
Rhuthun yn rhoi cyfle ar gyfer Atyniad Treftadaeth sy'n cymryd 30% o'r safle ar 
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hyn o bryd. 

 Asedau Strategol – y gofyniad i reoli safle Carchar Rhuthun mewn ffordd 
wahanol a chynghori ar feddiannu ased y tu allan i ffiniau'r Sir. 
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7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 
7.1 Gweler Atodiad A ar gyfer crynodeb o’r effaith ac adroddiad llawn o Asesiad o’r Effaith 

ar Les.  
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
8.1 Mae adroddiadau wedi'u cyflwyno ar gyfer Briff y Cabinet (mis Tachwedd 2018, 

mis Hydref 2019) a'r Grŵp Rheoli Asedau (mis Gorffennaf 2019). Cafwyd 
cyfarfodydd ymgysylltu penodol â budd-ddeiliaid gwleidyddol a gweithredol 
mewnol o fewn CSDd a bydd ymgynghori'n parhau 

 
8.3 Yn allanol, ymgysylltwyd â’r canlynol: Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Wrecsam, Theatr Clwyd, Yr Archifau Gwladol a Chronfa Treftadaeth y Loteri 
Genedlaethol. 

 
8.4 Bydd y gwaith ymgynghori ac ymgysylltu â'n cyllidwr allweddol, Cronfa Treftadaeth 

y Loteri Genedlaethol, defnyddwyr yr archifau a’r rhai nad ydynt yn defnyddio’r 
archifau, a phartneriaid cyflawni cynlluniau gweithgareddau yn parhau. Hyd yma, 
mae’r cyhoedd wedi bod yn rhan o’r broses yn y ffyrdd canlynol:  

 Stondin a holiadur yn Sioe Y Fflint a Dinbych (08/2019) 

 Briff Cyhoeddus a holiadur ar-lein a lansiwyd drwy gyfryngau cymdeithasol 

(09/2019) 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
9.1 Fel rhan o'r asesiad o'r prosiect hwn a'i lefel o flaenoriaethu dylid rhoi sylw i fuddion 

y prosiect o ran osgoi costau, gweithio mewn partneriaeth, trosoledd o £11.6m o 

gyllid allanol a gwelliannau i'r ddarpariaeth gwasanaeth. Fodd bynnag, fel y gwelir yn 

yr adroddiad, mae angen nodi sut y gallai costau benthyca darbodus CSDd o 

oddeutu £123k y flwyddyn gael eu hariannu os bydd Aelodau'n dewis blaenoriaethu'r 

prosiect hwn. Er y bydd gwaith pellach yn parhau i nodi arbedion, nodwyd yr 

opsiynau canlynol: 

 Gan y bydd mwyafrif y gwariant yn digwydd yn 2022/23 a 2023/24 sydd y tu 
hwnt i Gynllun cyfredol y Cynllun Corfforaethol, gallai Aelodau ddewis 
ailddyrannu Cyllideb Sylfaenol nas gwariwyd sydd ar hyn o bryd yn aros o 
fewn rhagdybiaethau cyllido'r Cynllun Corfforaethol oherwydd newidiadau i 
waith ail-broffilio rhai prosiectau. 

 Gallai aelodau gymeradwyo derbyn pwysau twf a fyddai'n cael ei roi yn y 
Cynllun Ariannol Tymor Canolig o 2023/24. Byddai hyn yn effeithio ar yr 
arbedion sy'n ofynnol ar gyfer y flwyddyn honno. 

 
Mae’r penderfyniad yn un sydd angen gwir flaenoriaeth. Yn y bôn, bydd dyrannu 

cyllid i'r prosiect hwn o'r naill ffynhonnell neu'r llall naill ai'n cyfyngu'r cyllid sydd ar 

gael ar gyfer prosiectau eraill yn y dyfodol neu'n cynyddu'r bwlch cyllidebol na ellir 

ond ei ariannu naill ai trwy gynyddu'r Dreth Gyngor neu wneud arbedion 

gwasanaeth. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
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10.1 Mae 5 prif risg i’r prosiect ac fe’u hamlinellir yn Atodiad D.  
 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

11.1 Nid yw’r adroddiad yn gofyn bod penderfyniad yn cael ei wneud.  
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Atodiad A – Adroddiad Asesiad o’r Effaith ar Les 
 
Roedd adroddiad yr Asesiad o’r Effaith ar Les fel y'i datblygwyd trwy weithdy ar 11 
Medi 2019 fel a ganlyn: 

 Sir Ddinbych a Sir y Fflint lewyrchus - Cadarnhaol 

 Sir Ddinbych a Sir y Fflint gadarn – Niwtral  

 Sir Ddinbych a Sir y Fflint iachach - Cadarnhaol 

 Sir Ddinbych a Sir y Fflint fwy cydradd - Cadarnhaol 

 Sir Ddinbych a Sir y Fflint gyda chymunedau cydlynol - Cadarnhaol 

 Sir Ddinbych a Sir y Fflint lle mae diwylliant bywiog a’r iaith Gymraeg yn 
ffynnu - Cadarnhaol 

 Sir Ddinbych a Sir y Fflint sy’n gyfrifol yn fyd-eang - Niwtral 
 

Gweler adroddiad PDF ar wahân ar gyfer yr adroddiad llawn asesiad o’r effaith ar les. 

CYFREDOL 

(1 pwynt mynediad yn 
Rhuthun) 

AR ÔL Y PROSIECT 
(8 pwynt mynediad yn Rhuthun, Corwen, Llangollen, 
Dinbych, Llanelwy, Rhuddlan, Y Rhyl a Phrestatyn) 
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Atodiad B - Pwyntiau mynediad cyfredol i'r Gwasanaeth Archifau o'i gymharu â nifer y pwyntiau mynediad a grëwyd gan y 
prosiect 
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Atodiad C – Cyfraniad at y Blaenoriaethau Corfforaethol 
 

BLAENORIAETH CYFRANIAD 

 “Mae’r Cyngor yn gweithio gyda 
phobl   
a chymunedau i gynyddu 
annibyniaeth a chadernid” 

 Bydd y prosiect hwn yn cefnogi pobl i gael mynediad at wybodaeth sy’n cefnogi 
annibyniaeth a chadernid pobl ac yn helpu i lunio eu cymunedau.  
Y weledigaeth ar gyfer y Gwasanaeth Archifau ar y Cyd yw: “Harneisio pŵer ein 
treftadaeth ddogfennol a rennir er mwyn hyrwyddo addysg, lles a hunaniaeth ar gyfer 
pobl a chymunedau gogledd ddwyrain Cymru”. 

 Er y bydd y ganolfan archif newydd yn cynrychioli rhan allweddol o’r gwasanaeth ar y 
cyd, dim ond rhan fach o’r trawsnewid y mae’n ei gynrychioli, gyda newid mawr i 
ganolbwyntio ar ymgysylltu â'r gymuned trwy ganolbwyntiau lleol, y trydydd sector a 
phartneriaid eraill.  
Bydd hyn yn cael ei ategu gan gynnydd yn yr hyn a gynigir yn ddigidol. 

 Treialu ac ymgorffori cadernid drwy raglen tair blynedd o ymgysylltu bywiog â 
chynulleidfaoedd targed gan gynnwys pobl ifanc a grwpiau incwm isel, gan alluogi i bobl 
leol ymchwilio i gasgliadau ar eu telerau eu hunain mewn ffyrdd sy'n dod â gwerth iddyn 
nhw e.e. creu profiadau a rennir; datblygu dysg a gwybodaeth; cefnogi lles meddyliol 
mewn amgylchedd diogel, croesawgar; llywio a chadarnhau hunaniaeth trwy 
ddealltwriaeth bersonol o orffennol a threftadaeth y Gymraeg.  
Bydd hyn yn ategu blaenoriaeth ein Cynllun Corfforaethol, “Cymunedau Cadarn” drwy 
weithio gyda phobl a chymunedau i hybu annibyniaeth a chadernid. 

 Meithrin sgiliau a phrofiad ein cymunedau drwy gyfleoedd gwirfoddoli a phrentisiaeth 
helaeth.  
Bydd hyn yn cefnogi ein blaenoriaeth Cynllun Corfforaethol “Cymunedau Cadarn” a 
“Phobl Ifanc” drwy weithio gyda phobl a chymunedau i feithrin annibyniaeth a chadernid” 
a rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau bywyd a gwaith drwy gyfleoedd gwirfoddoli a 
phrofiad gwaith ystyrlon. 

 “Rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu 
sgiliau bywyd a gwaith drwy 
gyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad 
gwaith ystyrlon.” 

 “Mae’r amgylchedd yn ddeniadol 
ac wedi ei warchod, gan gefnogi 
lles 
a ffyniant economaidd”  

 Bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at leihau allyriadau carbon o asedau'r Cyngor drwy 
symud gweithrediad yr archif o adeilad rhestredig i adeilad Passivhaus pwrpasol.  
Rhaid cadw at safonau Sefydliad Safonau Prydeinig llym wrth gadw deunyddiau archifol. 



8  

 “Argyfwng Hinsawdd 
ac Ecolegol” 

Mae cynnal adeilad i'r safonau hyn yn golygu cost sylweddol pan osodir swyddogaeth 
archifol mewn adeiladau presennol. Mae adeiladu safle archif pwrpasol mewn arddull 
Passivhaus yn cynrychioli'r cyfle i leihau costau rhedeg blynyddol ac felly allyriadau 
carbon o 80%. 
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BLAENORIAETH CYFRANIAD 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 

 Bydd gwasanaeth archif ar y cyd sy'n cynnwys Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn helpu i greu 
gwasanaeth cyfun cadarn a pherthnasol yn y tymor hir: gan gyflwyno i ganol ei 
gymunedau i gefnogi sgiliau, cyfranogiad, iechyd meddwl, hunaniaeth a chydlyniant 
cymunedol; sicrhau casgliadau hanesyddol, arallgyfeirio cynulleidfaoedd, gwirfoddolwyr 
ac adneuwyr. 
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Atodiad D – Y 5 prif risg i’r prosiect  
 

Teitl 
Risg 

Gynh

enid 

Camau Lliniaru 
Risg 

Weddi

lliol 

Ni ellir sicrhau Cyllid Grant ar 

gyfer y prosiect 

1C  Ymgysylltiad cynnar a pharhaus â Chronfa Treftadaeth y Loteri 

Genedlaethol 

 Penodi ymgynghoriaeth allanol i'n cynorthwyo gyda'r 

broses ymgeisio am grant 

 Sicrhau synergedd â'n cynlluniau a'n hamcanion Cronfa 
Treftadaeth y Loteri Genedlaethol  

 Paratoi’n dda ar gyfer cyflwyniad datganiadau o ddiddordeb 

1D 

Ni ellir sicrhau Arian 

Cyfatebol ar gyfer y 

prosiect 

1C  Ymgysylltiad cynnar a pharhaus â budd-ddeiliaid cyllid yng 

Nghyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Ddinbych 

 Cyfarfod ag aelodau gwleidyddol a budd-ddeiliaid allweddol yng 

Nghyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Ddinbych 

 Achos busnes clir a chadarn  

 Strategaeth ad-dalu realistig ar gyfer unrhyw fenthyca darbodus  

 Archwilio opsiynau eraill o ariannu a/neu ad-dalu'r ddyled 

 Archwilio'r opsiynau ar gyfer y gofod dros ben yng 

Ngharchar Rhuthun a chyflwyno senarios cadarnhaol ar 

gyfer y safle hwn 

1B 

Methu â chael cefnogaeth 

staff gyffredinol ar gyfer y 

model gwasanaeth 

newydd 

1C  Ymgynghori / cyfathrebu parhaus gyda Staff 

 Cynllun / Strategaeth Gyfathrebu Gynhwysfawr 

1D 
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Oedi wrth gael trwyddedau 

/ caniatâd ar gyfer yr 

Adeilad 

2B  Cynllunio gofalus wrth weithredu gan gynnwys cais am unrhyw 

Drwyddedau mewn da bryd 

 Dechrau gwaith / ymgynghoriadau Dylunio / Cynllunio mewn da 
bryd 

 Rhoi lle i ymdopi â mynd y tu hwnt i’r amser yn ystod y broses 

2D 
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Teitl 
Risg 

Gynh

enid 

Camau Lliniaru 
Risg 

Weddi

lliol 

Lle dros ben yng Ngharchar 
Rhuthun 

2A  Ymgysylltu’n barhaus â thrigolion Rhuthun ac aelodau lleol 

 Cyfleu model o weithredu drwy bwynt canolog ar gyfer y 

gwasanaeth Archifau 

 Gosod cynigion gwasanaeth parhaol a dros dro yn Rhuthun - 

costau adeiladu o fewn y Cynllun Gweithgareddau 

 Cynnal trafodaethau gyda phartneriaid allanol ynghylch 

gweithrediad parhaus y safle fel atyniad i dwristiaid 

 Datblygu opsiynau ar gyfer y safle gyda'r Tîm Rheoli Cefn 

Gwlad a Threftadaeth 

4A 

 


