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Y Panel Cenedlaethol ar gyfer Archifau Archaeolegol yng 
Nghymru 

ARCHIFAU ARCHAEOLEGOL: CANLLAWIAU I GYMRU AR DDETHOL, 
CADW A GWAREDU 

 

CYFFREDINOL 

Mae’r potensial gan brosiectau archaeolegol i gynhyrchu amrywiaeth eang o 
ddefnyddiau. Yn y pen draw, nid oes angen i’r holl gofnodion neu ddefnyddiau sy’n dod i 
law gael eu cadw’n barhaol mewn amgueddfa neu ystorfa barhaol arall ac mae’n arferol 
cynnal proses ddethol cyn i archif gael ei hadneuo.  

Arferir proses ddethol er mwyn penderfynu beth fydd yn cael ei gadw yn yr hirdymor. 
Diben proses ddethol yw sicrhau bod yr holl elfennau sy’n cael eu cadw o archif y 
prosiect, i’w cynnwys yn yr archif archaeolegol, yn briodol er mwyn sefydlu arwyddocâd 
y prosiect a chefnogi gwaith ymchwil, allgymorth, ymgysylltu, arddangos a 
gweithgareddau dysgu yn y dyfodol. Dylai’r detholiad ganolbwyntio ar ddewis beth sydd i 
gael ei gadw er mwyn cefnogi’r anghenion hyn yn y dyfodol, yn hytrach na phenderfynu 
pa bethau allai gael eu gwasgaru. 

Yng Nghymru, Safon Genedlaethol a Chanllawiau ar gyfer Casglu ac Adneuo Archifau 
Archaeolegol yng Nghymru 2017  http://www.welshmuseumsfederation.org/en/news-
archive/resources-landing/Collections/national-standard-and-guidance-for-collecting-
and-adneuoing-archaeological-archives-in-wales-2017.html yw’r man cyfeirio craidd sy’n 
rhoi manylion y broses archaeolegol yn benodol fel y mae’n berthnasol i Gymru. Gellir 
defnyddio hwn mewn cydweithrediad â Phecyn Cymorth Strategaeth Ddethol CIfA 
http://cifa.heritech.net/selection-toolkit sy’n amlinellu’r broses y dylid ei dilyn er mwyn 
sicrhau bod yr holl randdeiliaid perthnasol yn cyfranogi ar yr adeg gywir, gan wneud 
penderfyniadau a fydd yn arwain at greu archif archaeolegol ddefnyddiadwy ac effeithiol 
ar gyfer y dyfodol. 

Cafodd y canllawiau hyn eu llunio i ategu’r safonau hyn a’r pecyn cymorth; maen nhw’n 
ymdrin â phryder a leisiwyd gan nifer o ymarferwyr sy’n gweithio yng Nghymru ynglŷn â 
pha ddefnyddiau ddylai gael eu cadw’n barhaol a beth ddylai gael ei waredu, os oes 
unrhyw beth o gwbl. Mae’r canllawiau hyn wedi eu bwriadu i fod yn gyffredinol ac nid 
ydynt yn gyflawn — cydnabyddir y bydd eitemau neu gyfosodiadau anarferol yn dod i 
law nad ydynt yn berthnasol i’r meini prawf cyffredinol sydd wedi eu nodi yn y fan hon a 
bydd rhaid trin y rhain ar wahân. Os yw archif yn addas i’w chadw, neu os yw hi o bosib 
yn addas i’w chadw, yna dylid cynnal trafodaeth gyda churadur amgueddfa ar gam 
cynnar yn y prosiect, nid tuag at y diwedd. 

Mae’r canllawiau hyn yn ymwneud yn bennaf ag arteffactau ac ecoffeithiau, ond mae 
adran fer wedi ei chynnwys hefyd ar archifau digidol a phapur. 

Rhaid defnyddio’r canllawiau hyn ar y cyd. Mae’n bosibl na fydd modd newid meddwl 
unwaith mae penderfyniad wedi ei wneud, felly er ei bod hi’n hynod bwysig ystyried y 
dethol a’r cadw, mae hi yr un mor bwysig cofnodi popeth sydd wedi cael ei ganfod yn 
ogystal â’r holl benderfyniadau a wneir, y cyfiawnhad dros y penderfyniadau a’r 
ystyriaethau a allai arwain at gael gwared ag unrhyw beth.  

http://www.welshmuseumsfederation.org/en/news
http://cifa.heritech.net/selection-toolkit
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ARWYDDOCÂD   

Dylid gwneud asesiad o arwyddocâd i benderfynu ar y lefel o flaenoriaeth i’w rhoi i 
fathau penodol o wrthrychau neu ddefnyddiau. Dylai unrhyw benderfyniad am ddetholiad 
ar sail arwyddocâd gael ei wneud gan yr arbenigwr perthnasol bob tro, trwy drafodaeth 
gyda’r cyfarwyddwr prosiect a’r rheolwr ystorfa. Gallent benderfynu ar arwyddocâd 
rhywbeth gan ddefnyddio ystod o feini prawf. Er mwyn helpu i benderfynu ar feysydd 
blaenoriaeth, rhaid ystyried y ddogfen Fframwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru 
https://www.archaeoleg.org.uk/intro.html a chysylltu cyfiawnhad am benderfyniadau, lle 
bo’n briodol, â’r ddogfen hon. Elfen hanfodol arall yw dealltwriaeth gyffredinol o natur y 
safle. Mae gwerth mewn cadw casgliadau hefyd ar gyfer y straeon y gellir eu hadrodd 
gan ddefnyddio’r casgliadau hyn. 

 

Eitemau sydd i dderbyn blaenoriaeth uchel ar gyfer eu cadw  

· Canfyddiadau sydd â chronoleg bendant ond sy’n ganfyddiadau prin o ddyddodion 
dihaenedig. 

· Grwpiau nodwedd da wedi eu selio heb unrhyw arwyddion, neu arwyddion 
cyfyngedig, o elfennau gweddilliol/amhariad. 

· Cyfosodiadau dyddio stratigraffig allweddol sy’n hanfodol i ddatblygiad 
strwythurol y safle. 

· Mathau/ffurfiau anarferol o unrhyw ddyddodion haenedig. 

 

Eitemau sydd i dderbyn blaenoriaeth uchel ar gyfer eu gwaredu 

· Defnydd dihaenedig heblaw bod modd ei ddyddio’n briodol ac mae’n brin neu’n 
anarferol i Gymru. 

· Defnydd sy’n methu cynnig unrhyw botensial y gellir ei gyfiawnhau ar gyfer deall 
natur y safle yn y dyfodol. 

· Arteffactau o gyd-destunau gweddilliol/yr amharwyd arnynt heblaw eu bod nhw o 
bwysigrwydd stratigraffig allweddol i’r safle. 

· Canfyddiadau heb darddle. 

 

COFNODI 

Rhan allweddol o’r broses ddethol a chadw yw sicrhau bod y cyfosodiad wedi ei gofnodi’n 
llawn yn archif ddigidol y safle cyn mynd ati i wneud unrhyw waredu.  

Bydd angen i arbenigwyr gynnal deialog da gyda’r Cyfarwyddwr Prosiect cyn argymell 
gwarediad. Dylai arbenigwyr sy’n gweithio ar gyfuniadau, sy’n creu archifau ac sy’n 
argymell gwarediad fod â phrofiad priodol. 

Bydd yr holl arbenigwyr yn eu meysydd yn ymwybodol o’r safonau cenedlaethol 
perthnasol ar gyfer cofnodi’r dosbarth hwnnw o wrthrych neu ddefnydd. Mae’n rhaid 
gwneud yr holl gofnodi mewn cysylltiad â’r Cyfarwyddwr Prosiect. Mae angen cynnwys yr 
holl arteffactau mewn cofnod amgylchedd hanesyddol (CAH) p’un a ydyn nhw’n cael eu 
cadw neu’n cael eu gwaredu. 

 

 

https://www.archaeoleg.org.uk/intro.html
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Dylai’r safonau cofnodi gynnwys: 

· Meintoliad llawn o’r defnydd; 
· Disgrifiad o’r defnydd; 
· Creu cofnod; 
· Paratoi adroddiad arbenigol; 
· Creu cofnod CAH. 

 

GWAREDU 

Lle ystyrir ei bod hi’n briodol cael gwared â defnydd, dyma opsiynau posibl ar gyfer 
gwneud hynny:   

· Ceisio canfod pwrpas i’r eitemau, e.e. casgliad addysgu neu drin a thrafod; 
· Cynnig trosglwyddo i ystorfa arall; 
· Gadael yr arteffactau yn eu lle ar y safle ar ôl gwneud cofnod llawn. 
· Ail gladdu ar y safle. 
· Dinistrio, e.e. malu. 
· Craidd caled e.e. rhai mathau o ddefnyddiau adeiladu. 

 

 

CATEGORÏAU O DDEFNYDDIAU 

CARREG  

Defnyddiau Lithig a Charreg wedi’i Gweithio o gyfnod Cynhanes  

Cadw: Yr holl gyfosodiadau, p’un a ydyn nhw’n haenedig neu beidio, sy’n 
cyfrannu at ein dealltwriaeth o dechnoleg lithig neu gynhanes Cymru. Bydd angen 
ymgynghori gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio 
strategaeth ddethol ar gyfer rhai naddion o waith carreg. 

Gwaredu: Arteffactau dihaenedig/heb darddle nad ydynt yn ddiagnostig.  

 

Carreg wedi’i Gweithio o’r Cyfnod Rhufeinig  

Cadw: Ar gyfer cyfosodiadau haenedig o gloddiadau bydd angen ymgynghori 
gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr i ffurfio strategaeth ddethol. Dylid 
ystyried defnydd dihaenedig anarferol/prin yn rhai addas ar gyfer adneuo.  

Gwaredu: Elfennau dethol o ddefnydd dihaenedig cyffredin. 

 

Carreg wedi’i Gweithio o’r cyfnod Canoloesol Cynnar (410 - 1100) 

Cadw: Pob un, p’un a ydyn nhw’n haenedig ai peidio. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol. 

 

Carreg wedi’i Gweithio o’r cyfnod Canoloesol (1110 - 1539)   
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Cadw: Ar gyfer cyfosodiadau haenedig o gloddiadau, bydd angen ymgynghoriad 
gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr i ffurfio strategaeth ddethol. Dylid 
ystyried bod defnydd dihaenedig anarferol/prin yn addas ar gyfer adneuo. 

Gwaredu: Elfennau dethol o ddefnydd dihaenedig cyffredin. 

 

Carreg wedi’i Gweithio o’r cyfnodau Ôl-Ganoloesol Cynnar (1539 - 1750) neu 
Ôl-Ganoloesol Hwyrach a Diwydiannol (1750–1899)  

Cadw: Mae hyn yn ddibynnol ar ddyddiad y defnydd a’i ansawdd. Yn gyffredinol, 
dim ond darnau prin neu anarferol fydd yn cael eu cadw. 

Gwaredu: Y mwyafrif i gael ei waredu. 

 

Carreg wedi’i Gweithio o’r cyfnod Modern (1900 - presennol)  

Cadw: Mae hyn yn ddibynnol ar ddyddiad y defnydd a’i ansawdd. Yn gyffredinol, 
dim ond darnau prin neu anarferol fydd yn cael eu cadw. 

Gwaredu: Y mwyafrif i gael ei waredu. 

 

CERAMEG  

Crochenwaith Cynhanes 

Cadw: Pob un, p’un a ydyw’n haenedig neu beidio. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol. 

 

Crochenwaith Rhufeinig 

Cadw: Ar gyfer cyfosodiadau haenedig o gloddiadau bydd angen ymgynghori 
gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio strategaeth ddethol. 
Dylid ystyried defnydd dihaenedig anarferol/prin yn rhai addas ar gyfer adneuo. 

Gwaredu: Elfennau dethol o ddefnydd dihaenedig cyffredin. 

 

Crochenwaith Canoloesol Cynnar (410 - 1100)  

Cadw: Pob un, a ydyn nhw’n haenedig ai peidio. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol. 

 

Crochenwaith Canoloesol (1110 - 1539)   

Cadw: Ar gyfer cyfosodiadau haenedig o gloddiadau bydd angen ymgynghori 
gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio strategaeth ddethol. 
Dylid ystyried defnydd dihaenedig anarferol/prin yn rhai addas ar gyfer adneuo. 

Gwaredu: Elfennau dethol o ddefnydd dihaenedig cyffredin. 
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Crochenwaith Ôl-Ganoloesol Cynnar (1539 - 1750) 

Cadw: Dim ond eitemau prin/anarferol/cyflawn neu gyfosodiadau haenedig sy’n 
hanfodol i ddehongliad y safle sydd i gael eu cadw. Ar gyfer crochenwaith arall 
bydd angen ymgynghori gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn 
ffurfio strategaeth ddethol. 

Gwaredu: Y mwyafrif i gael ei waredu. 

 

Crochenwaith Ôl-Ganoloesol a Diwydiannol (1750–1899)  

Cadw: Ni fydd y mwyafrif yn cael eu cadw. 

Gwaredu: Bydd y mwyafrif o’r cyfosodiad yn cael ei waredu. 

 

Crochenwaith Modern (1900 - presennol)  

Cadw: Dydy hwn ddim yn cael ei gadw fel arfer. 

Gwaredu: Cael gwared ohono. 

 

Pibellau Clai Ôl-Ganoloesol Hwyr a Diwydiannol (1750–1899) a Modern (1900 - 
presennol)  

Cadw: Fel arfer cedwir pibellau, bowlenni a darnau i’r geg sy’n gyflawn. Bydd 
angen ymgynghori gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio 
strategaeth ddethol.  

Gwaredu: Darnau o goesau pibell. 

 

 

DEFNYDDIAU ADEILADU  

Dwb /Clai Llosg o gyfnod Cynhanes 

Cadw: Ddim yn cael ei gadw fel arfer. Bydd angen ymgynghori gyda churadur yr 
amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio strategaeth ddethol. 

Gwaredu: Yn cael ei waredu fel arfer. 

 

Defnyddiau Adeiladu Rhufeinig, Canoloesol Cynnar (410 - 1100), Canoloesol (1110 
- 1539) neu Ôl-Ganoloesol Cynnar (1539 - 1750)  

Cadw: Bydd angen ymgynghori gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er 
mwyn ffurfio strategaeth ddethol a fydd yn sicrhau bod detholiad yn cael ei gadw 
i gynrychioli’r cyfan. 

Gwaredu: Bydd y mwyafrif o’r cyfosodiad yn cael ei waredu. 

 

Defnyddiau Adeiladu Ôl-ganoloesol Hwyr a Diwydiannol (1750–1899)  

Cadw: Ni fydd y mwyafrif yn cael eu cadw. 
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Gwaredu: Bydd y rhan fwyaf o’r cyfosodiad yn cael ei waredu. 

 

Defnydd Adeiladu Modern (1900 - presennol)  

Cadw: Dydy hwn ddim yn cael ei gadw fel arfer. 

Gwaredu: Cael gwared ohono. 

 

METEL 

Arteffactau Metel a Malurion o Waith Metel o’r cyfnod Cynhanes  

Cadw: Pob un, arteffactau p’un a ydyn nhw’n haenedig ai peidio. Fel arfer bydd 
yr holl falurion gwaith metel yn cael eu cadw. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol  

 

Arteffactau Metel a Malurion Gwaith Metel o’r cyfnod Rhufeinig, Canoloesol 
Cynnar (410 - 1100) neu Ganoloesol (1110 - 1539)  

Cadw: Pob un, arteffactau p’un a ydyn nhw’n haenedig ai peidio. Fel arfer bydd 
yr holl falurion gwaith metel yn cael eu cadw. Bydd angen ymgynghori gyda 
churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio strategaeth ddethol. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol fel arfer. 

 

Arteffactau Metel a Malurion Gwaith Metel o’r cyfnod Ôl-ganoloesol Cynnar 
(1539 - 1750) neu Ôl-Ganoloesol Hwyrach a Diwydiannol (1750–1899)  

Cadw: Mae hwn yn ddibynnol ar ddyddiad y defnydd a’i ansawdd. Yn gyffredinol, 
dim ond darnau prin neu anarferol fydd yn cael eu cadw. Bydd angen ymgynghori 
gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio strategaeth ddethol. 

Gwaredu: Y mwyafrif i gael ei waredu. 

 

Arteffactau Metel a Malurion Gwaith Metel Modern (1900 - presennol)  

Cadw: Dydy’r rhain ddim yn cael eu cadw fel arfer. 

Gwaredu: Cael gwared ohonynt. 

 

 

GWYDR 

Gwydr Cynhanes 

Cadw: Pob un, p’un a ydyn nhw’n haenedig ai peidio. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol. 
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Gwydr Rhufeinig, Canoloesol Cynnar (410 - 1100) neu Ganoloesol (1110 - 
1539)  

Cadw: Pob un, a ydyn nhw'n haenedig ai peidio. Bydd angen ymgynghori gyda 
churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio strategaeth ddethol. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol fel arfer. 

 

Gwydr Ôl-ganoloesol Cynnar (1539 - 1750) neu Ôl-Ganoloesol Hwyrach a 
Diwydiannol (1750–1899) 

Cadw: Mae hyn yn ddibynnol ar ddyddiad y defnydd a’i ansawdd. Yn gyffredinol, 
dim ond darnau prin neu anarferol fydd yn cael eu cadw. Bydd angen ymgynghori 
gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio strategaeth ddethol. 

Gwaredu: Y mwyafrif i gael ei waredu. 

 

Gwydr Modern (1900 - presennol)  

Cadw: Dydy hwn ddim yn cael ei gadw fel arfer. 

Gwaredu: Cael gwared ohono. 

 

 

ASGWRN, CORN CARW AC IFORI WEDI EU GWEITHIO 

Asgwrn, Corn Carw ac Ifori wedi eu Gweithio o’r cyfnodau Cynhanes, Rhufeinig, 
Canoloesol Cynnar (410 - 1100) neu Ganoloesol (1110 - 1539)  

Cadw: Pob un, arteffactau p’un a ydyn nhw’n haenedig ai peidio. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol. 

 

Asgwrn, Corn Carw ac Ifori wedi eu Gweithio o’r cyfnodau Ôl-ganoloesol Cynnar 
(1539 - 1750) neu Ôl-Ganoloesol Hwyrach a Diwydiannol (1750–1899)  

Cadw: Mae hyn yn ddibynnol ar ddyddiad y defnydd a’i ansawdd. Yn gyffredinol, 
dim ond darnau prin neu anarferol fydd yn cael eu cadw. 

Gwaredu: Y mwyafrif i gael eu gwaredu. 

 

Asgwrn, Corn Carw ac Ifori wedi eu Gweithio o’r cyfnod Modern (1900 - 
presennol)  

Cadw: Dydy hwn ddim yn cael ei gadw fel arfer. 

Gwaredu: Cael gwared ohono. 

 

ASGWRN ANIFAIL 

Asgwrn Anifail Cynhanes 
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Cadw: Pob un. Fel arfer bydd yr holl esgyrn anifail yn cael eu cadw. Bydd angen 
ymgynghori gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn ffurfio 
strategaeth ddethol. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol fel arfer. 

 

Asgwrn Anifail o’r cyfnodau Rhufeinig, Canoloesol Cynnar (410 - 1100), 
Canoloesol (1110 - 1539) 

Cadw: Pob un. Fel arfer bydd yr holl esgyrn anifail haenedig yn cael eu cadw. 
Bydd angen ymgynghori gyda churadur yr amgueddfa ac arbenigwr er mwyn 
ffurfio strategaeth ddethol. 

Gwaredu: Defnyddiau dihaenedig ac efallai ddarnau o gyfosodiadau dethol.  

 

Asgwrn Anifail o’r cyfnodau Ôl-ganoloesol Cynnar (1539 - 1750) Ôl-Ganoloesol 
Hwyrach a Diwydiannol (1750–1899) neu Fodern (1900 - presennol)  

Cadw: Ddim yn cael ei gadw fel arfer. 

Gwaredu: Pob un, fel arfer. 

 

 

GWEDDILLION DYNOL 

Gweddillion Dynol o’r cyfnodau Cynhanes, Rhufeinig, Canoloesol Cynnar (410 - 
1100) neu Ganoloesol (1110 - 1539)  

Cadw: Bydd Trwydded Gladdu gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn llywio’r 
cadwraeth/ail-gladdu. Fel arfer, bydd yr holl esgyrn dynol o’r dyddiadau hyn yn 
cael eu hadneuo gydag amgueddfa sydd â lle storio priodol os oes modd 
cyfiawnhau eu cadw. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol fel arfer, ond gwelwch uchod. 

 

Gweddillion Dynol Ôl-ganoloesol Cynnar (1539 - 1750)  

Cadw: Bydd Trwydded Gladdu gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn llywio’r 
gadwraeth/ail-gladdu. Fel arfer, bydd yr holl esgyrn dynol o’r cyfnod ôl-
ganoloesol cynnar yn cael eu hail-gladdu.  

Gwaredu: Yn cael eu hail-gladdu fel arfer. 

 

Gweddillion Dynol Ôl-Ganoloesol Hwyrach a Diwydiannol (1750–1899)  

Cadw: Bydd Trwydded Gladdu gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn llywio’r 
gadwraeth/ail-gladdu. Bydd yr holl esgyrn dynol o’r cyfnod ôl-ganoloesol hwyrach 
yn cael eu hail-gladdu.  

Gwaredu: Ail-gladdu. 
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Gweddillion Dynol Modern (1900 - presennol)  

Cadw: Bydd gweddillion dynol modern yn atebol i Ddeddf Meinweoedd Dynol 
2004 a bydd gofyn eu hail-gladdu neu waredu mewn ffordd sy’n cael ei chytuno 
gyda’r Awdurdod Meinweoedd Dynol. 

Gwaredu: Eu hail-gladdu fel arfer ond gwelwch uchod. 

 

PREN 

Pren Cynhanes, Rhufeinig, Canoloesol Cynnar (410 – 1100) neu Ganoloesol 
(1110 – 1539)  

Cadw: Yr holl bren wedi’i weithio ar yr amod ei fod wedi ei ddiogelu’n llawn.   

Gwaredu: Pren naturiol a phren heb ei ddiogelu.  

 

Pren Ôl-ganoloesol Cynnar (1539 - 1750)  

Cadw: Mae hyn yn ddibynnol ar ddyddiad y defnydd a’i ansawdd. Yn gyffredinol, 
dim ond darnau prin neu anarferol fydd yn cael eu cadw. 

Gwaredu: Y mwyafrif i gael ei waredu. 

 

Pren Ôl-Ganoloesol Hwyrach a Diwydiannol (1750–1899) neu Fodern (1900 - 
presennol) 

Cadw: Nid yw’n cael ei gadw fel arfer. 

Gwaredu: Pob un, fel arfer.  

 

SAMPLAU PRIDD AC AMGYLCHEDDOL 

Samplau Amgylcheddol wedi eu Prosesu o gyfnodau Cynhanes, Rhufeinig, 
Canoloesol Cynnar (410 - 1100) neu Ganoloesol (1110 - 1539) 

Cadw: Dylai’r rhain gael eu cadw. 

Gwaredu: Ddim yn berthnasol. 

 

Samplau Pridd/Amgylcheddol heb eu Prosesu o gyfnodau Cynhanes, Rhufeinig, 
Canoloesol Cynnar (410 - 1100) neu Ganoloesol (1110 – 1539) 

Cadw: Mae samplau siarcol yn cael eu cadw fel arfer. Nid yw samplau crynswth 
eraill yn cael eu cadw fel arfer, oherwydd dylen nhw gael eu prosesu a’u 
dadansoddi yn ystod rhaglen ôl-gloddiad. 

Gwaredu: Fel arfer, mae samplau crynswth heb eu prosesu’n cael eu gwaredu.  

 

Samplau Amgylcheddol wedi eu Prosesu o’r cyfnodau Ôl-ganoloesol Cynnar 
(1539 - 1750), Ôl-Ganoloesol Hwyrach a Diwydiannol (1750–1899) neu Fodern 
(1900 - presennol)  
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Cadw: Ddim yn cael eu cadw fel arfer. 

Gwaredu: Pob un, fel arfer. 

 

Samplau Pridd/Amgylcheddol heb eu Prosesu o’r cyfnodau Ôl-ganoloesol 
Cynnar (1539 - 1750), Ôl-Ganoloesol Hwyrach a Diwydiannol (1750–1899) neu 
Fodern (1900 - presennol)  

Cadw: Ddim yn cael eu cadw fel arfer. 

Gwaredu: Pob un, fel arfer. 

 

 

ARCHIFAU PAPUR/DIGIDOL  

Dylid cynhyrchu archif bapur/ddigidol os yw arteffactau o ymyrraeth archaeolegol wedi 
eu dethol ar gyfer eu harchifo, heblaw bod yr ymyrraeth yn un raddfa fach ac mae’r 
adroddiad yn cynnwys yr holl ddata sydd wedi ei gofnodi. 

Dylai’r cynhyrchwyr ddilyn Canllawiau RCAHMW ar gyfer Archifau Digidol, sy’n 
Atodiad i’r Safon Genedlaethol a Chanllawiau Arfer Gorau ar gyfer Casglu ac 
Adneuo Archifau Archaeolegol yng Nghymru, wrth asesu cofnodion digidol ar gyfer 
eu cynnwys mewn archif. Mae’r rhain yn nodi’r canllawiau ar gyfer dethol cofnodion 
digidol, gan gynnwys y cynnwys cyffredinol, fformatau’r ffeil, a metadata.   

Bydd adroddiad llenyddiaeth lwyd wedi ei gynhyrchu ar gyfer yr holl ymyraethau. Os 
nad oes unrhyw arteffactau, yna gall y meini prawf a ganlyn gael eu defnyddio i 
benderfynu a ddylid cynhyrchu archif bapur/ddigidol neu beidio: 

Asesiadau bwrdd gwaith/ymweliadau safle: Os nad oes unrhyw ddefnydd 
gwreiddiol wedi ei gynhyrchu yna nid yw’n angenrheidiol cynhyrchu archif. Os oes 
defnydd gwreiddiol fel ffotograffau, brasluniau ac ati wedi eu cynhyrchu yna bydd hi’n 
briodol atodi data i’r CAH. Efallai y bydd rhaid creu cofnodion safle newydd yn y CAH. 

Briffiau gwylio: Efallai na fydd hi’n angenrheidiol cynhyrchu archif os yw’r adroddiad yn 
ddigon cynhwysfawr ac os oedd y briff gwylio yn negyddol neu ar raddfa gweddol fach 
heb fawr dystiolaeth archaeolegol ac mae’r adroddiad yn cynnwys yr holl ddata a 
gofnodwyd. Efallai y bydd angen archif ar gyfer briffiau gwylio graddfa fawr.  

Arolygon/cofnodion adeiladau: Bydd ffotograffau, lluniadau safle a data arolygon yn 
cael eu creu yn ystod y math hwn o brosiect ac felly mae archif yn cael ei chynhyrchu fel 
arfer. Ond, ar gyfer gweithiau graddfa fach efallai y bydd adroddiad llenyddiaeth lwyd yn 
ddigonol. 

Gwerthusiad: Ni fydd angen archif ar gyfer gwerthusiadau negyddol, ac efallai na fydd 
angen un chwaith ar gyfer y rheiny sy’n cynhyrchu ychydig iawn o dystiolaeth 
archaeolegol. Mae angen cynhyrchu archif fel arfer lle mae archaeoleg arwyddocaol wedi 
ei ganfod. Ond, efallai y bydd rhaid i’r penderfyniad ynglŷn â mynd ati i greu archif neu 
beidio aros nes bydd ymyraethau archaeolegol pellach wedi eu gweithredu neu nes bydd 
y datblygiad wedi ei gwblhau.  

Cloddio: Heblaw eu bod ar raddfa fach iawn, lle gallai adroddiad fod yn ddigonol, bydd 
cloddiad fel arfer yn gofyn cynhyrchu archif. 


