GWASANAETH ARCHIFAU SIR DDINBYCH

POLISI RHEOLI CASGLIADAU
1. Cyflwyniad
1.1

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn awdurdod llywodraeth leol, sy'n gweinyddu ardal sy’n
cynnwys rhannau o gyn siroedd Dinbych, y Fflint a Meirionydd, a daeth i fodolaeth ar
1 Ebrill 1996. O ganlyniad i'w cyn-bolisïau casglu, mae rhai cofnodion sy’n ymwneud
â’r sir bresennol wedi’u cadw yng ngwasanaethau archifau cyfagos.

1.2

Yn ôl y cynllun ar gyfer darparu Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych dan ofynion Adran
60 Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, mae Cyngor Sir Ddinbych yn cytuno i
weinyddu Archifau Sir Ddinbych a bod yn gyfrifol am gadw ei gasgliadau presennol.
Mae Archifau Sir Ddinbych (a elwid gynt yn Swyddfa Cofnodion Sir Ddinbych) wedi
bod mewn bodolaeth ers 1972.

1.3

Mae Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych wedi’i benodi gan yr Arglwydd Ganghellor fel
ystorfa ar gyfer cofnodion cyhoeddus a adneuwyd yn lleol o dan adran 4(1) Deddf
Cofnodion Cyhoeddus 1958. Caiff ei adnabod gan Gorff Cynrychiadol yr Eglwys yng
Nghymru, fel ystorfa ar gyfer cofnodion plwyfol o fewn yr ardal a ddiffiniwyd gan ei
gytundeb â Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych.

1.4

Mae Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych yn cadw at y ddeddfwriaeth archifau gyfredol,
sy’n cynnwys;
•
•
•
•
•
•

Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958
Deddf Cofnodion Llywodraeth Leol 1962
Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994
Deddf Diogelu Data, 1998
Deddf Rhyddid Gwybodaeth, 2000.
Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, 2004

2. Datganiad Cenhadaeth
2.1

Prif ddyletswydd Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych (GASDd o hyn ymlaen) yw cadw
treftadaeth ddogfennol y Sir ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol gan ddarparu a hyrwyddo
mynediad i’r cyhoedd ar yr un pryd.

2.2

I’r perwyl hwn ein prif amcanion yw;
A. Casglu casgliadau archifau.
Lleoli a chronni archifau sydd o bwysigrwydd hanesyddol i Sir Ddinbych.
B. Diogelu a chadw casgliadau archif.
Diogelu casgliadau unigryw ac anamnewidiadwy drwy ddarparu storfa addas a
rheolaeth broffesiynol ohonynt.
C. Catalogio a mynegeio casgliadau i sicrhau bod y cynnwys yn hygyrch.
Trefnu a gosod y casgliadau mewn ffordd sy’n galluogi’r ymchwilwyr i ddarganfod yr
hyn sydd ei angen arnynt yn rhwydd.
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D. Darparu a hybu mynediad at gasgliadau archif.
Goruchwylio ac annog pobl i ddefnyddio'r ystafell ymchwil gyhoeddus ddi-dâl wrth
ddarparu gwasanaethau amgen i ymchwilwyr o bell.

3. Nodau’r polisi
3.1

Prif amcan y polisi hwn, a’r gyfres o bolisïau rhyngberthynol sy’n ymwneud â
chasgliadau, yw amlinellu a dangos y dull gwaith cyfannol a chydgysylltiedig a
ddefnyddir gan GASDd i reoli ei gasgliadau archif.

3.2

Mae’r polisi rheoli casgliadau yn anelu at gyfleu ein dull strategol ac integredig o reoli
casgliadau drwy ein polisïau, gweithdrefnau a chynlluniau gwaith i’r dyfodol, gan
gyfarwyddo gwaith y gwasanaethau ynglŷn â phob agwedd ar ddatblygu'r casgliad,
cadwraeth a gwarchod, gwybodaeth am gasgliadau a mynediad.

4. Rheoli casgliadau
4.1

Mae casgliadau GASDd yn cael eu rheoli yn unol â'i bolisïau cymeradwy ei hun, o fewn
Safon Achrediad y Gwasanaeth Archifau, ac mae’n dilyn Cod Moeseg y Cyngor
Rhyngwladol Archifau fel y’i nodir yng Nghod Ymarfer y Gymdeithas Archifau a
Chofnodion.

4.2

Rydym yn dethol a chaffael deunyddiau archifol unigryw ac anamnewidadwy o
arwyddocâd hanesyddol parhaus yn unol â’n Polisi a'n Cynlluniau Datblygu
Casgliadau. Rydym yn derbyn deunyddiau a drosglwyddir gan wasanaeth Rheoli
Cofnodion Cyngor Sir Ddinbych ac yn cynnig cyfleusterau i alluogi sefydliadau ac
unigolion i adneuo neu roi casgliadau archifol i’w cadw’n ddiogel er budd gwaith
ymchwil. Mae ein Cynllun Datblygu Casgliadau yn ceisio sicrhau fod ein casgliadau
archif yn parhau i adlewyrchu’r gymuned a wasanaethwn.

4.3

Rydym yn rhestru, catalogio a chofnodi a darparu gwybodaeth am y casgliadau archif
yn unol â’n Polisi a’n Cynlluniau Gwybodaeth am Gasgliadau. Mae’r gwaith catalogio
yn cael ei wneud gan staff hyfforddedig a chymwys, o dan gyfarwyddyd yr Archifwyr
Arweiniol. Rydym yn cofnodi ein casgliadau yn unol â safonau proffesiynol priodol a’n
nod yw sicrhau fod cofnodion am bob eitem ar gael ar-lein ar gyfer pob casgliad archif
gan ddilyn Safon Ryngwladol Gyffredinol ar gyfer Disgrifio Archifau y Cyngor
Rhyngwladol Arhifau.

4.4

Rydym yn gwarchod a gofalu am y casgliadau archif ac yn gwneud gwaith cadwraeth
arnynt yn unol â’n Polisi Gofal a Chadwraeth Casgliadau. Rydym yn dilyn canllawiau
PD5454: 2012, Canllaw ar gyfer storio ac arddangos deunyddiau archifol a’r Manyleb
ar gyfer rheoli amodau amgylcheddol casgliadau diwylliannol PAS198:2012. Mae
cadwraeth yn hanfodol i oroesiad a hygyrchedd hirdymor y casgliadau archif. Er nad
oes gan GASDd gadwraethwyr mewnol, mae’n sicrhau fod yr holl waith cadwraeth yn
cael ei wneud gan gadwraethwyr hyfforddedig a chymwys.

4.5

Rydym yn darparu mynediad at dreftadaeth archifol Sir Ddinbych yn unol â’n Polisi a’n
Safonau Mynediad ac mewn cysylltiad â Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 1998, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol
2004 a deddfwriaeth Hawlfraint gyfredol a pherthnasol. Rydym yn rhoi mynediad
uniongyrchol i’r cyhoedd i’n hystafell ymchwil yn rhad ac am ddim. Mae staff ar gael
yno i gynorthwyo ymwelwyr i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt ac i
ddehongli'r casgliadau archif. Rydym yn perthyn i’r Rhwydwaith Ymchwil Archif Sirol
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(CARN) sy’n gweithredu system a gydnabyddir yn genedlaethol o docynnau darllenwyr
i gefnogi diogelwch casgliadau archifdai awdurdodau lleol.

5. Safonau
5.1

Mae’r datganiadau polisi hyn yn cyfeirio at ddeddfwriaeth berthnasol, safonau
proffesiynol a chodau ymarfer ar gyfer casgliadau diwylliannol lle bo hynny’n briodol.
Yn arbennig mae’r
polisïau hyn wedi cael eu hysgrifennu gan gyfeirio at yr
egwyddorion a’r arweiniad a osodir yn y canllawiau canlynol:
PD5454:2012 – Canllaw ar gyfer storio ac arddangos deunyddiau archifol
PAS197:2009 – Cod Ymarfer ar gyfer rheoli casgliadau diwylliannol
PAS198:2012 – Manyleb ar gyfer rheoli amodau amgylcheddol casgliadau
diwylliannol
BS4971:2002 – Atgyweirio a phrosesau cysylltiedig ar gyfer cadwraeth dogfennau.
ISAD(G): Safon Ryngwladol Gyffredinol ar gyfer Disgrifio Archifau
Deddf Diogelu Data 1998
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

6. Rhyng-berthnasau
6.1

Mae adneuon newydd yn cyrraedd drwy weithgareddau goddefol, croniad arferol a
gofyniad cyfreithiol. Wrth ddadansoddi cofnodion sydd wedi’u catalogio a heb eu
catalogio, amlygwyd meysydd gwan yn y casgliad a bwriedir canfod bylchau pellach
ac, o ganlyniad, datblygu'r casgliadau yn weithredol yn y meysydd penodol hyn.

6.2

Mae pob derbyniad newydd yn cael eu hasesu i weld beth yw eu hanghenion gwarchod
a chadw a’u blaenoriaethu i’w catalogio. Mae’r ôl-groniad catalogio yn cael ei reoli’n
weithredol a chwilir am gyfleoedd i gael cyllid allanol, cyfleoedd dysgu i staff presennol
a gwirfoddolwyr sydd ar brofiad gwaith. Mae catalogio a pharatoi cymhorthion canfod
yn flaenoriaeth er mwyn cynnal a gwella hygyrchedd amrediad ein casgliadau a’n
deunyddiau dirprwyol. Ystyrir darparu deunyddiau dirprwyol er mwyn gwella mynediad
at gasgliadau penodol neu rannau o gasgliadau.

6.3

Mae’r lefelau galw a diddordeb defnyddwyr yn helpu i lywio blaenoriaethau catalogio.
Mae galw defnyddwyr, asesiadau cadwraeth a dadansoddiad cost a budd yn helpu i
lywio blaenoriaethau cadwraeth a digideiddio. Mae cyfleoedd masnachol ar gyfer
cadwraeth, digideiddio a gwneud y mwyaf o'r lle mewn ystafelloedd diogel yn cyfrannu
at gynaliadwyedd y gwasanaeth.

6.4

Bydd GASDd yn cymryd camau i gofnodi’r wybodaeth sy’n ofynnol i sicrhau fod
deunyddiau digidol yn cael eu cadw a bod modd eu dwyn yn ôl a'u defnyddio. Bydd
Strategaeth Cadwraeth Ddigidol a Digideiddio yn cael ei datblygu ar wahân fel rhan o
ddatblygiadau Cadwraeth Ddigidol Cymru Gyfan, Cyngor Archifau a Chofnodion
Cymru.
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6.5

Mae’r gwasanaeth yn cynnal Cynllun Trychineb sy’n darparu strategaeth a
gweithdrefnau i ymdrin â’r risgiau amrywiol sy’n gysylltiedig â storio cofnodion, eu
hachub a’u gwarchod.

7. Polisïau cysylltiedig
Polisi Mynediad
Polisi Datblygu Casgliadau
Polisi Gwybodaeth am Gasgliadau
Polisi Gofal a Chadwraeth Casgliadau
Cynllun Trychineb
Polisi’r Gymraeg

8. Adolygu a diwygio
Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu fel y bo'n briodol, ond o leiaf un waith bob pum
mlynedd.

9. Dyddiad adolygu nesaf
Mawrth 2022
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