
 

Adroddiad i’r:   Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod:   22 Hydref 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol:   Y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Cabinet 

Arweiniol Tai a Chymunedau  

Awdur yr Adroddiad: Craig Berry, Rheolwr y Tîm Gwybodaeth 

Busnes  

Teitl: Archif Gogledd Ddwyrain Cymru (AGDdC) a 

Charchar Rhuthun 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad ar Archif Gogledd Ddwyrain Cymru a 

dyfodol Carchar Rhuthun.  

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1. Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Craffu 

Cymunedau ym mis Hydref 2019 yn amlinellu cynlluniau ar gyfer Archif 

Gogledd Ddwyrain Cymru (AGDdC) a’r posibilrwydd o'i symud i'r 

Wyddgrug yn 2025 (yn amodol ar Gyllid Cronfa Treftadaeth y Loteri).  Yn 

ystod y cyfarfod hwnnw gofynnodd y Pwyllgor am ddiweddariad yn 2020 

ar y defnydd o le gwag posibl yng Ngharchar Rhuthun. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y pwyllgor yn gwneud sylwadau ar gynnydd hyd yma ac yn cefnogi'r 

cynigion ar gyfer y defnydd o Garchar Rhuthun yn y dyfodol.  



4. Manylion yr Adroddiad 

Archif Gogledd Ddwyrain Cymru  

4.1. Mae Cynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint wedi cyfuno’u gwasanaethau 

archif er mwyn creu gwasanaeth mwy gwydn, cynaliadwy a gwell ar gyfer 

y rhanbarth.  Daeth y gwasanaeth  AGDdC cyfun yn weithredol ym mis 

Ebrill 2020 a hynny i ddechrau o'r swyddfeydd a oedd eisoes yn bodoli yn 

Rhuthun a Phenarlâg. Y cynllun hirdymor ar gyfer y gwasanaeth cyfunol 

yw symud i eiddo newydd, amgylcheddol gyfeillgar wedi’i adeiladu’n 

arbennig i’r pwrpas yn yr Wyddgrug, wrth ymyl Theatr Clwyd.  Y gobaith 

yw y bydd yr adeilad newydd yn cael ei dalu amdano gydag arian o 

Gronfa Treftadaeth Gorwelion y Loteri Genedlaethol gyda chyfraniadau 

gan Gynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Os bydd y cais am arian yn 

llwyddiannus  byddai’r ganolfan archifau newydd yn yr Wyddgrug yn agor 

yn ystod 2025. 

4.2. Er mai’r cynllun yn yr hirdymor yw y bydd AGDdC wedi’i lleoli yn yr 

Wyddgrug, y bwriad yw defnyddio canolfannau eraill megis llyfrgelloedd a 

chanolfannau cymunedol er mwyn dod â'r gwasanaeth archifau allan at y 

gymuned. Bydd y gwasanaeth yn seiliedig i raddau helaeth iawn ar fodel 

darpariaeth 'canolbwynt a lloerennau' a fydd yn sicrhau nad yw 

cymunedau lleol yn teimlo'n bell oddi wrth eu treftadaeth ddogfennol 

ddiwylliannol gyfoethog.  

4.3. Mae cais AGDdC i Gronfa Treftadaeth y Loteri yn gwneud cynnydd da ac 

wedi cael ei gynnwys ar restr fer o 12 allan o’r 200 o geisiadau a 

gyflwynwyd.  Mae cam nesaf ein cais yn cael ei baratoi a bydd yn cael ei 

gyflwyno ym mis Chwefror 2021.  Rydym yn disgwyl y byddwn yn clywed 

a fu’n cais am grant o £11.5m  gan y Gronfa Treftadaeth yn llwyddiannus 

yn y gwanwyn 2021.  

Carchar Rhuthun 

4.4. Sefydlwyd gweithgor yn gynharach eleni i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y 

defnydd hirdymor o Garchar Rhuthun. Roedd y gweithgor yn cynnwys 



Aelodau Lleol,  swyddogion allweddol dethol a chynrychiolwyr o Gyngor 

Tref Rhuthun. Mae’r Gweithgor wedi datblygu cynlluniau cyffrous ac 

arloesol ar gyfer ehangu atyniad treftadaeth y Carchar fel y gellir 

defnyddio’r lle a fydd yn dod yn wag ar gyfer y canlynol:  

• Datblygu profiadau cell ‘ymdrwythol’ 

• Llwybr ‘carcharor ar ffo’ awyr agored;  

• Lle chwarae;  

• Ystafell fawr aml-swyddogaeth  

• Tynnu’r sgrin ddiogelwch wydr (sy’n gwahanu’r archif a’r atyniad 

treftadaeth ar hyn o bryd); 

• Dod â Chasgliadau Treftadaeth Sir Ddinbych at ei gilydd mewn un 

lleoliad yn y carchar a’u harddangos yno; a 

• Man dynodedig ar gyfer gweithgareddau archifau/hanes teuluol. 

4.5 Mae rhagor o fanylion am y cynlluniau uchod i'w gweld yn atodiad 1 ond y 

bwriad yw creu cyrchfan dreftadaeth gyffrous, ehangach ar gyfer ymwelwyr 

a fydd yn cynyddu niferoedd ymwelwyr ac yn cynnal yr economi lleol 

ymhellach.  

4.6 Elfen bwysig o’r atyniad treftadaeth mwy a gwell yng Ngharchar Rhuthun 

fydd cadw presenoldeb archif yno. Bydd archifydd ar y safle i roi cefnogaeth 

i ymwelwyr gyda’u gweithgareddau hanes lleol neu ymchwil teuluol.   

4.7 I gyd-fynd â'r cynlluniau cyffrous sydd wedi'u hamlinellu, mae'r 

Gwasanaeth Archifau hefyd yn gweithio ar gynlluniau i gynnwys bloc tu 

blaen 46 Stryd Clwyd yn yr atyniad. Mae amrywiaeth o ffynonellau cyllid 

allanol yn cael eu harchwilio i helpu i ariannu hyn.   

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y 
Blaenoriaethau Corfforaethol? 

Mae’r prosiect yn cyfrannu at y blaenoriaethau canlynol:  



“Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i feithrin 

annibyniaeth a gwytnwch” 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’i warchod, gan gefnogi lles a 

ffyniant economaidd” ac “Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol”  

 

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

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Bydd y nodweddion treftadaeth estynedig yn costio oddeutu £65 mil. 

Mae’r Gwasanaeth Gwella Busnes a Moderneiddio wedi  cytuno i 

adeiladu cronfa yn benodol ar gyfer hyn fel y bydd yr arian angenrheidiol 

ar gael ar gyfer 2025.   

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Gan mai adroddiad diweddaru ar gyfer y Pwyllgor Craffu Cymunedau yw 

hwn, awgrymir fod yr asesiad o effaith ar les blaenorol yn dal yn ddilys ac 

y dylid cyfeirio at hwnnw. Dyma grynodeb o ganlyniadau'r adroddiad: 

Sir Ddinbych a Sir y Fflint llewyrchus - Cadarnhaol 

Sir Ddinbych a Sir y Fflint gwydn – Niwtral  

Sir Ddinbych a Sir y Fflint iachach - Cadarnhaol 

Sir Ddinbych a Sir y Fflint mwy cydradd - Cadarnhaol 

Sir Ddinbych a Sir y Fflint o gymunedau 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 



8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu 
ac eraill? 

8.1. Sefydlwyd Gweithgor Carchar Rhuthun er mwyn trafod a datblygu 

cynlluniau ar gyfer y Carchar. Roedd y gweithgor yn cynnwys swyddogion 

allweddol, aelodau lleol  a chynrychiolydd o Gyngor Tref Rhuthun.  

8.2. Mae’r cynlluniau ehangu treftadaeth wedi’u cyflwyno i Gyngor Tref 

Rhuthun. Mynegodd y Cyngor Tref dristwch ynghylch ymadawiad posibl y 

gwasanaeth archif â'r dref ond er hynny roeddent yn croesawu’r 

cynlluniau treftadaeth a ddarparwyd. Nodwyd fod yr atyniad treftadaeth 

estynedig yn debygol o ddenu niferoedd llawer mwy o ymwelwyr drwy 

ymestyn y tymor ymwelwyr a hyd ymweliadau drwy gynnwys cyfleusterau 

newydd y tu mewn a’r tu allan i safle’r carchar, yn cynnwys adeilad 46 

Clwyd Street  a fyddai’n ychwanegu at yr hyn a gynigir yn yr Hen Lys. 

Byddai’r niferoedd uwch o ymwelwyr yn cefnogi’r economi lleol ac yn 

ychwanegu at enw Rhuthun fel cyrchfan treftadaeth a thwristiaeth. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Yn y Cyfarfod Cabinet ym mis Medi cymeradwywyd sefydlu cronfa 

benodol i hwyluso’r gwasanaeth BIM ac adeiladu’r cronfeydd 

angenrheidiol. Dylid nodi y bydd y prosiect archifau mwy yn dal i fod yn 

destun y broses cymeradwyo cyfalaf fewnol (Grŵp Buddsoddi Strategol a’r 

Cabinet) hyd yn oed os yw'r cais am grant yn llwyddiannus. 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei   
wneud i’w lleihau? 

9.1. Y risg mwyaf cysylltiedig â darparu’r atyniad treftadaeth estynedig yng 

Ngharchar Rhuthun yw gallu’r Gwasanaeth Gwella Busnes a 

Moderneiddio i gynhyrchu'r gronfa o £65 mil yng ngoleuni’r pwysau cyllidol 

parhaus.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

a. Mae Adran 7.2.3 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau craffu’r 

Pwyllgor mewn perthynas â'r mater hwn.  


