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Geirfa Achrediad Archifau

Term Diffiniad Ffynhonnell

Mynediad (a elwir weithiau yn 

Fynediad at Gasgliadau)

Hawl, cyfle neu fodd o ganfod, defnyddio neu gael at eitemau a/neu 

wybodaeth am eitemau.

PAS 197 [yn deillio o Manual of Archival 

Description  [1]]

Gwasanaeth Archifau

Sefydliad sydd yng ngofal casgliad sy'n bodloni'r diffiniad safonol o archif fel 

“Deunyddiau sydd wedi'u creu neu'u derbyn gan berson, gan deulu neu 

sefydliad, boed yn gyhoeddus neu'n breifat, wrth weithredu eu busnes ac 

wedi'u gwarchod oherwydd y gwerth parhaus sydd iddynt neu fel tystiolaeth i 

swyddogaethau a chyfrifoldebau'r sawl a'u creodd, yn enwedig y deunyddiau 

hynny a gedwir gan ddefnyddio egwyddorion tarddiad, trefn wreiddiol a 

rheolaeth gyfunol; cofnodion parhaol.”  (Y Gymdeithas Archifwyr 

Americanaidd) 

Mae'r diffiniad o archif wedi ei gymryd o 

Geirfa y 

Gymdeithas Archifwyr Americanaidd : 

Archifau diffiniad 1.

Gwasanaeth Archifau Y sefydliad yn hytrach na'r casgliad.

Standard for Access to Archives - Gr^wp 

Ansawdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cofnodion sy'n ddigidol-anedig

Deunyddiau digidol nad oes bwriad iddynt fod ar ffurf analog gyfatebol, naill ai 

fel y ffynhonnell wreiddiol, neu o ganlyniad i'w trosi i ffurf analog.  Defnyddiwyd 

y term hwn yn y llawlyfr i'w gwahaniaethu oddi wrth 1) deunyddiau digidol a 

grewyd o ganlyniad i drosi deunydd a oedd yn analog yn wreiddiol a 2) 

deunyddiau digidol, a allai fod wedi deillio o ffynhonnell ddigidol ond sydd 

wedi'u hargraffu ar bapur, e.e. rhai cofnodion electronig. 

Preservation Management of Digital 

Materials: The Handbook .  Clymblaid 

Cadwraeth Ddigidol 

www.dpconline.org/graphics/handbook/ 

Cynllun Mynediad at Gasgliadau Mae'n bosib y cyfeirir ato hefyd fel y Cynllun Datblygu Cynulleidfa.

Gofal Casgliadau 

Amrywiaeth o weithgareddau gyda'r bwriad o ddiogelu casgliad. SYLWER Gall 

y gweithgareddau hyn gynnwys polisïau sefydliadol, diogelwch, storio, 

glanhau, trin, ymchwilio gwyddonol, monitro a rheoli amgylchedd, 

arddangosfeydd a benthyciadau, cadwraeth, darparu  eitemau dirprwyol a 

chynlluniau at argyfwng. PAS 197

Datblygu Casgliadau 

Casglu eitemau newydd, ymchwilio i'r casgliadau presennol a'u hadolygu, a 

thynnu eitemau allan o'r casgliad yn unol ȃ pholisïau a gweithdrefnau casglu'r 

sefydliad. PAS 197
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Gwybodaeth am Gasgliadau 

Yr wybodaeth y mae sefydliad yn ei chasglu, ei chreu, ei chadw a'i chynnal am 

ei gasgliadau a/neu eitemau a gasglwyd (DS gall gwybodaeth am gasgliadau 

gynnwys ystod eang o wybodaeth, megis dehongliadau, storïau, ymchwil a 

sgyrsiau). PAS 197

Cymuned

„Cymuned‟ - mae'r safon yn seilliedig ar gysyniad o gymuned y sefydlwyd y 

gwasanaeth archifau i'w gwasanaethu. Yn yr ystyr penodol fel term diffiniedig 

nid yw'r gair 'cymuned' yn cyfeirio o anghenraid at y boblogaeth o uned 

wleidyddol neu fan ffisegol yn unig (e.e. awdurdod lleol neu dref). Yn achos 

llawer o wasanaethau archifau, bydd y gymuned yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau 

ffurfiol y corff sy'n gyfrifol amdani (llywodraeth, sefydliad addysgol, corff preifat 

neu fudiad gwirfoddol). Mae'n debygol y bydd yr archif yn gwasanaethu sawl 

cymuned: lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; gwahanol gymunedau o 

ymchwilwyr a mathau eraill o ddefnyddwyr uniongyrchol ac anuniongyrchol a 

rhai nad ydynt yn defnyddio'r gwasanaethau.  Gallai gwahanol elfennau o'r 

gymuned ddenu gwahanol flaenoriaethau, mathau a lefelau o wasanaeth. 

Diffinnir y „gymuned‟ sydd i'w gwasanaethu drwy bwrpas datganedig y 

gwasanaeth archifau. Mae cymuned yn cwmpasu 'rhanddeiliaid' a 

'defnyddwyr'.

Diwygiwyd o'r Safon ar gyfer Mynediad at 

Archifau - Gr^wp Ansawdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus

Person cymwys

Person sy'n meddu ar hyfforddiant, gwybodaeth, profiad, sgiliau a/neu 

gyneddfau eraill sy'n angenrheidiol ac yn ddigonol i gwblhau'r dasg a 

ddyrannwyd iddynt mewn modd diogel ac effeithiol. PAS197

Cadwraeth 

Technegau ymyrrol a ddefnyddir gydag eitemau ffisegol i'w sefydlu'n gemegol 

ac yn ffisegol at ddiben ymestyn cyfnod parhad budddiol yr eitemau er mwyn 

sicrhau eu bod yn parhau i fod ar gael. (DS caiff ei adnabod hefyd fel 

cadwraeth ymyrrol a chadwraeth adferol). PAS 197

Cynnwys 

Gall amrywio o ddogfennau gwreiddiol a dirprwyon dosbarth-cyfan (e.e. 

microffilmiau'r cyfrifiad) drwy gopïau o ddogfennau a ddetholwyd, deunyddiau 

sy'n deillio neu a ddetholwyd o'r cofnodion gwreiddiol, i animeiddiadau 

(arddangosfeydd, digwyddiadau, profiadau, cyhoeddiadau) yn seiliedig ar y 

cofnodion a'u cyd-destun. 

Safon ar gyfer Mynediad at Archifau - Grwp 

Ansawdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Deunyddiau digidol

Term eang sy'n cwmpasu dirprwyon digidol a grëwyd o ganlyniad i drosi 

deunyddiau analog i ffurf dddigidol (digido) a deunyddiau “digidol-anedig” nad 

oes ffurf analog gyfatebol ar eu cyfer, ac nad oes bwriad creu ffurf o'r fath, a 

chofnodion digidol.

Preservation Management of Digital 

Materials: The Handbook .  Clymblaid 

Cadwedigaeth Ddigidol 

www.dpconline.org/graphics/handbook/ 
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Ymgysylltiad

Mae ymgysylltiad yn golygu mwy na chyswllt yn unig gydag archifau a 

gwasanaethau archifau; mae hefyd yn golygu dealltwriaeth ac ymdeimlad o 

werth personol, perchenogaeth, grymuso. Mae ymgysylltiad yn is-set o 

fynediad. Gallai'r ymgysylltu fod gyda rhanddeiliaid mewnol a/neu randdeilliad 

allanol. 

Cymorth canfod

1. Dull gweithredu sy'n hwyluso'r broses o ganfod gwybodaeth o fewn casgliad 

o gofnodion.  – 2. Disgrifiad o'r cofnodion sy'n rhoi'r rheolaeth ffisegol a 

deallusol dros y deunyddiau i'r ystorfa sy'n cynorthwyo defnyddwyr i gael 

mynediad at y deunyddiau a'u deall. 

A Glossary of Archival and Records 

Terminology , Y Gymdeithas Archifwyr 

Americanaidd 

Materion a etifeddwyd

Materion sydd wedi codi cyn cyflwyno'r polisïau a'r gweithdrefnau cyfredol. Er 

enghraifft, yn achos gwybodaeth wael am gasgliadau neu wybodaeth am 

statws casgliadau. 

Datganiad Cenhadaeth 

Datganiad strategol sy'n gosod allan bwrpas sefydliad yng nghyswllt ei 

gasgliad. (y cyfeirir ato yn y ddogfen Achredu Amgueddfeydd fel "Datganiad o 

Ddiben.")

Hillhouse, Susanna (2009) 'Collections 

Management: A Practical Guide ' , Yr 

Ymddiriedolaeth Casgliadau

Ansawdd 

Diffiniwyd fel ag yr ymddengys yn BS 4778 “Crynswth nodweddion cynnyrch 

neu wasanaeth sy'n dylanwadu ar ei allu i ddiwallu anghenion datganedig neu 

ymhlyg."

Safon ar gyfer Mynediad at Archifau - Grŵp 

Ansawdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaeth(au)

Yn cynnwys lledaenu gwybodaeth am y gwasanaeth a gweithgareddau 

marchnata eraill, yr amrywiol weithgareddau sy'n angenrheidiol i ddarparu 

'cynnwys' , cyd-destun ffisegol y gwasanaeth i'r graddau y mae'n bwysig i 

gymuned y gwasanaeth archifau. 

Safon ar gyfer Mynediad at Archifau - Grŵp 

Ansawdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Rhyngwyneb darparu 

gwasanaeth

Lleoliad ffisegol, gohebiaeth ysgrifenedig, pwynt cyswllt gyda gwasanaeth ar 

sail TGCh, neu gynnyrch ffisegol (e.e. cyhoeddiad) y gwasanaeth archifau.

Safon ar gyfer Mynediad at Archifau - Grŵp 

Ansawdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Rhanddeiliaid

Pobl, cyrff corfforaethol neu grwpiau diffiniedig sydd ȃ diddordeb yng 

ngweithgareddau presennol, a gweithgareddau i ddod, y gwasanaeth archifau. 

Mae rhanddeiliaid yn cynnwys y rhai sydd ȃ diddordeb ariannol (gan gynnwys 

trethdalwyr yng nghyswllt gwasanaeth cyhoeddus, swydd-ddeiliaid (e.e. 

gwleidyddion, aelodau pwyllgor), gweithredwyr, gweithwyr cyflogedig, 

cyflenwyr, cwsmeriaid a'r gymuned leol. Mewn gwasanaethau archifau  mae 

dau grŵp arall o bwys: (1) adneuwyr - y rhai sy'n rhoi cofnodion neu yn eu rhoi 

ar fenthyg; a (2) defnyddwyr y dyfodol, sef pwrpas cadwedigaeth y cofnodion.

Safon ar gyfer Mynediad at Archifau - Grŵp 

Ansawdd Gwasanaethau Cyhoeddus
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Uwch-reolwyr Person neu grŵp o bobl sy'n cyfarwyddo ac yn rheoli sefydliad ar y lefel uchaf. 

Hillhouse, Susanna (2009) 'Collections 

Management: A Practical Guide ' , Yr 

Ymddiriedolaeth Casgliadau. Yn deillio o 

BS EN ISO 9000:2005

Defnyddwyr / Darpar-

ddefnyddwyr

Rhywun sy'n defnyddio, neu a allai ddefnyddio, unrhyw fath o wasanaeth a 

gynigir gan wasanaeth archifau.

Safon ar gyfer Mynediad at Archifau - 

Gr^wp Ansawdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus

VAQAS

Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr (VAQAS) a gaiff ei reoli gan 

Visit England  a Croeso Cymru (VAQAS Cymru)

http://www.visitengland.org/busdev/accredit

ation/attractions/VAQAS.aspx

Gweithlu Yn cynnwys staff cyflogedig a gwirfoddolwyr 
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