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ADRAN A:  

Archif Menywod Cymru: 

Sefydlwyd Archif Menywod Cymru (AMC) yn 1997-98 er mwyn: 

• Codi ymwybyddiaeth o hanes menywod yng Nghymru, ac 

• Adnabod a diogelu ffynonellau perthnasol i hanes menywod yng Nghymru.  

I’r perwyl hwn mae AMC yn hwyluso achub ffynonellau hanes menywod a’u rhoi ar adnau mewn 

archifdai sirol ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae’n trefnu cynadleddau a digwyddiadau i 

drafod a chyflwyno hanes menywod yng Nghymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth gyda 

mudiadau fel Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru; West of England and South Wales Women's 

History Network; Chwarae Teg; Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru a Phrifysgolion De 

Cymru, Abertawe, Caerdydd a Bangor.    

Er 2007 mae AMC wedi derbyn sawl grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiectau 

amrywiol: 

• I drefnu Sioeau ar Daith Hanes Menywod ledled Cymru. O ganlyniad rhoddwyd llawer o 

ddogfennau a ffotograffau ar adnau mewn archifdai perthnasol a sganiwyd tua 1000 o 

eitemau i’w rhoi ar wefan Casgliad y Werin Cymru. 

• I ymchwilio a darganfod hanesion menywod yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a 

datblygu gwefan i gofnodi’r hanesion: www.menywodarhyfel.cymru.  

• ‘Lleisiau o Lawr y Ffatri’ i gofnodi profiadau menywod a fu’n gweithio yn y diwydiannau 

gweithgynhyrchu 1945-75: www.lleisiaumenywodffatri.cymru  

• ‘Canrif Gobaith’: Dathlu canrif o dreftadaeth menywod yng Nghymru 

http://www.menywodarhyfel.cymru/


Cwblhawyd pob un o’r prosiectau hyn ar amser ac o fewn y gyllideb.    

 

ADRAN B   

Cefndir prosiect ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’ 

Dangosodd ymchwil parhaus gan Archif Menywod Cymru / Women's Archive Wales o 2014 ymlaen 

mai prin oedd archifau ACau benywaidd yn ein harchifau cenedlaethol a sirol. Yn wir, dim ond 

ychydig o ACau / ASau benywaidd oedd wedi, neu a oedd yn bwriadu, rhoi eu casgliadau materol o 

ddogfennau a phapurau i’w gwarchod ar gyfer y dyfodol mewn casgliadau archifol pwrpasol. Oni 

châi’r sefyllfa hon ei hunioni byddai ymchwilwyr ac eraill a ddymunai astudio hanes gwleidyddol 

Cymru yn ystod blynyddoedd ffurfiannol Y Cynulliad Cenedlaethol / y Senedd yn cael darlun wedi ei 

lurgunio o realiti’r sefyllfa wleidyddol.  

Un esiampl o hyn oedd y consýrn ynglŷn â phapurau gwleidyddol Val Feld (1947-2001; AC Dwyrain 

Abertawe 1999-2001); y cymerodd AMC/WAW ofal ohonynt ar gais y teulu ar ôl ei marw disyfyd, ac 

a sicrhaodd eu rhoi ar adnau yn y pen draw yn Archifau Gorllewin Morgannwg.  

 

Felly, roedd AMC/WAW wedi bod yn ymwybodol o’r sefyllfa hon ac yn pryderu amdani ers sawl 

blwyddyn ac wedi ceisio gwneud rhywbeth amdani trwy ysgrifennu at ACau ond heb fawr lwyddiant, 

oherwydd prinder adnoddau. Wedi trafodaeth bellach â’r Athro Paul Chaney o Brifysgol Caerdydd a 

chyd-awdur Women, Politics and Constitutional Change (2007) cadarnhawyd ei bod hi’n bryd ceisio 

newid hyn trwy weithgaredd pellach a mwy strwythuredig.  

Yn 2003 llwyddodd y Cynulliad Cenedlaethol i ennill statws y ddeddfwrfa gyntaf yn y byd i gyrraedd 

cydbwysedd rhyw 50:50. Mae 62 o ACau benywaidd wedi gwasanaethu yn y Cynulliad Cenedlaethol 

yn ystod y blynyddoedd hyn ac erbyn Mawrth 2021 (dyddiad arfaethedig gorffen y prosiect hwn – 

cyn etholiad y Senedd ym mis Mai 2021); roedd 32 wedi ymddiswyddo, ymddeol neu golli eu 

seddau; roedd 28 yn gwasanaethu’n gyfredol a dwy wedi marw. Roedd llawer o’r ACau benywaidd 

hyn wedi dal swyddi pwysig yn y llywodraeth ac roedd pump o naw aelod y Cabinet o Weinidogion 

yn fenywod ym mis Mawrth 2021.  

Yn 2019 gwahoddwyd AMC / WAW gan Ann Jones AC/AS a Dirprwy Lywydd i helpu dathlu Diwrnod 

Rhyngwladol Menywod a phenderfynwyd mai ffocws y digwyddiad fyddai codi ymwybyddiaeth o’r 

mater hwn. Byddai hyn yn cyd-daro â dathliadau ugain oed arfaethedig y Cynulliad Cenedlaethol yn 



2019. Y nod fyddai dechrau’r broses o gael ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’ cyn y collir y cofnodion a’r 

papurau unwaith ac am byth. 

Yn ystod y digwyddiad ar Fawrth 6ed, 2019 rhoddodd Catrin Stevens, Cadeirydd AMC/WAW orolwg 

o waith yr Archif, yn enwedig y prosiectau llwyddiannus a wnaethpwyd; amlinellodd Dr Chris 

Chapman cyn-AC ac Is-gadeirydd AMC/WAW yr angen i archifo papurau ACau benywaidd gan fod 

cryn anghydraddoldeb yn hyn o beth mewn casgliadau o hyd; eglurodd Susan Edwards, Archifau 

Morgannwg rôl yr Archifau Sirol a disgrifiodd Rob Phillips o Archif Wleidyddol Cymru bolisi casglu’r 

Archif Wleidyddol yn y gorffennol ond dwedodd y byddent yn gwneud mwy o ymdrech yn y dyfodol i 

sicrhau bod papurau cenedlaethol perthnasol yn ymwneud â gwleidyddion benywaidd yn cael eu 

casglu a’u rhoi ar adnau. 

Ar y cyfan cafwyd cynulleidfa deilwng a denwyd aelodau AMC/WAW; ACau y Cynulliad presennol 

gan gynnwys y Prif Weinidog, Mark Drakeford, a’r cyn Brif Weinidog, Carwyn Jones. At hyn oedd 3 

cyn-AC benywaidd yn bresennol a derbyniwyd negeseuon eraill o gefnogaeth yn eu habsenoldeb. 

Roedd pawb yn cefnogi amcanion y fenter. 

 

               
Aelodau Cynulliad/ Senedd – yn nigwyddiad               Siaradwyr Mawrth 2019 

Mawrth 2019  
Yn dilyn y digwyddiad hwn gwahoddwyd Cadeirydd ac Is-gadeirydd AMC/WAW gan Gomisiwn y 

Cynulliad Cenedlaethol a Bwrdd Llywio a Swyddogion y Senedd i gyfarfod ar Fawrth 28ain i drafod 

sut y gellid datblygu’r fenter embryonig hon er mwyn codi proffil hanesyddol Aelodau Cynulliad /  

Aelodau o’r Senedd benywaidd ac arwyddocâd eu cyfraniadau i hanes gwleidyddol Cymru ac i 

sicrhau y caiff ffynonellau’r cyfraniadau hynny eu diogelu i’r dyfodol. O’r drafodaeth hon y deilliodd, 

ac y datblygodd, prosiect mwy cymhleth ac uchelgeisiol, yn cwmpasu nid yn unig gasglu papurau ac 

archifau menywod, ond eu lleisiau yng ngwleidyddiaeth Cymru hefyd o ddyddiau cynnar Datganoli 

hyd at y presennol.  

ADRAN C: Y CAIS 

Rhesymwaith: 

• Fod hanes menywod yng Nghymru wedi ei anwybyddu a’i esgeuluso yn y gorffennol. 

Byddai’r prosiect hwn yn helpu codi ymwybyddiaeth o’i arwyddocâd ac yn enwedig o 



gyfraniadau gwleidyddion benywaidd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru / y Senedd o 1999 

ymlaen.   

• Y dylid cydnabod pob un fenyw sydd wedi cyfranogi yn y broses ddemocrataidd fel Aelod o’r 

Cynulliad/ Aelod o’r Senedd. Mae eu hatgofion am sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol a’i 

ddatblygiad dros ugain mlynedd a mwy yn agweddau hynod bwysig o hanes menywod 

ddiwedd yr ugeinfed ganrif a dechrau’r unfed ganrif ar hugain. Bydd  y prosiect hwn yn 

caniatáu i ni werthfawrogi a dathlu eu cyfraniadau. 

• Bod angen gwneud y gwaith hwn cyn gynted â phosibl gan fod un o’r Aelodau’r Cynulliad 

cynnar wedi marw yn 2001 ac un arall yn 2020; mae eraill wedi ymddeol ac efallai yr hoffent 

roi eu papurau pwysig ar adnau ac mae eraill wedi symud i yrfaoedd eraill. Gellid colli llawer 

o leisiau am byth.  

• Y byddai’r prosiect hwn yn codi ymwybyddiaeth o Gynulliad Cenedlaethol Cymru / y Senedd 

ymysg y cyhoedd yn gyffredinol ac yn ennyn diddordeb menywod yn y broses 

ddemocrataidd.  

• Y gellid defnyddio’r deunydd hanesyddol amrwd hwn mewn cyfrol i adlewyrchu cyfraniadau 

menywod yn y broses wleidyddol ac/neu ar gyfer rhaglenni teledu /radio yn archwilio 

profiadau ACau / ASau benywaidd cynnar yng Nghymru.   

• Y gellid defnyddio allbwn y prosiect hwn i ddarparu modelau rôl cadarnhaol ar gyfer 

menywod ifainc a byddai’n adnodd addysgol i’w cysylltu nhw â’r broses ddemocrataidd.  

• Y byddai’r prosiect yn cwmpasu Cymru gyfan ac y câi ei gyflwyno a’i recordio yn 

ddwyieithog.  

 

Nodau’r prosiect:  

• I godi proffil menywod ac ymwybyddiaeth o’u cyfraniad i hanes Cymru ac i’r Cynulliad 

Cenedlaethol / y Senedd trwy sicrhau bod eu papurau a’u casgliadau materol yn cael eu rhoi 

ar adnau yn yr archifau priodol – p’run ai yn yr Archif Wleidyddol Genedlaethol yn y Llyfrgell 

Genedlaethol neu mewn Archifau Sirol.  

• I ffilmio cyfweliadau ar fideo gyda chyn ACau /ASau benywaidd a rhai cyfredol. 

• I adnabod a hyfforddi gwirfoddolwyr i helpu gyda’r ffilmio, ac i adysgrifio’r cyfweliadau. 

• I sicrhau y caiff y cyfweliadau hanes llafar eu rhoi ar adnau yn yr Archif Sgrin a Sain 

Genedlaethol. 

• I gyflawni’r nodau hyn o fewn 18 mis (2019-21) yn unol â chynllun manwl y prosiect.   

I’r perwyl hwn byddai AMC/WAW: 

• Yn penodi tair gwneuthurydd ffilm (fideo, sain a chyfwelydd) i wneud y cyfweliadau hanes 

llafar. Arweinydd y criw ffilmio fyddai’n gyfrifol am ymchwilio a threfnu’r cyfweliadau.  

• Yn penodi Swyddog Prosiect i gydlynu olrhain a rhoi casgliadau materol ACau /ASau ar adnau 

ac i reoli’r gyllideb  

• Yn sefydlu Grŵp Rheoli Prosiect (GRhP) i fonitro ac arolygu cynnydd y prosiect. Byddai 

Cydlynydd y Prosiect yn aelod o’r grŵp hwn. 

• Yn adnabod a hyfforddi 25 o wirfoddolwyr i helpu adysgrifio’r cyfweliadau hanes llafar ac i’w 

huwch-sgilio yn nhechnegau recordio hanes llafar. 



ADRAN CH: Y Gyllideb 

Ar ddechrau haf 2019 cyflwynodd Pwyllgor Llywio AMC/WAW gais am £47,000, yn seiliedig ar y 

nodau uchod, i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Byddai’r gyllideb hon yn cynnwys costau recriwtio; 

ffioedd a chostau swyddogion; arian tuag at hyfforddi a chostau gwirfoddolwyr, gan gynnwys cyrsiau 

hyfforddi a mynychu cyfarfodydd y Grŵp Rheoli Prosiect; offer; allbwn digidol; gweinyddu; 

gwerthuso a’r adroddiad terfynol.  Derbyniwyd gwybodaeth ar 27 Mehefin 2019 bod y cais wedi bod 

yn llwyddiannus. 

Cynigiodd Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol a’r Bwrdd Rheoli (y Senedd) swm cyfatebol o arian - 

£20,000 i ychwanegu at y prosiect ac i sicrhau y câi ei gyflawni’n llwyddiannus. Roedd y nawdd hwn 

yn allweddol i lwyddiant y prosiect ac yn sicrhau ei fod ar dir cadarn o’r dechrau. Trosglwyddwyd 

hwn i AMC/WAW mewn dau gyfranddaliad.   

Cefnogaeth mewn da a Chyfraniadau Gwirfoddolwyr: 

(a) Cynulliad Cenedlaethol / y Senedd: 

(i) Yn ein cais gwreiddiol roeddem yn meddwl y byddem yn cynnal 6/7 cyfarfod Grŵp Rheoli Prosiect 

yn Nhŷ Hywel yn ystod rhedeg y prosiect. Oherwydd Covid ac estyn y prosiect rydym wedi cynnal  10 

GRhP a dim ond y tri cyntaf a gynhaliwyd yn Nhŷ Hywel ei hun. Cynhaliwyd y gweddill  ar-lein trwy 

Zoom.   £300 

(ii) Cynhaliwyd saith o’r cyfweliadau hanes llafar wyneb yn wyneb yn Swyddfeydd y Senedd. £350 

(iii) Darparwyd Cymorth ymchwil (ar gefndiroedd gyrfaoedd ACau /ASau ) hân ymchwilwyr y Senedd 

ac at hyn cafwyd cryn gymorth i helpu trefnu cyfweliadau gydag aelodau’r Senedd Ieuenctid.  £300 

(iv) Noddi’r digwyddiad terfynol, darparu Cymorth technegol a.y.b. £500  

Gwerth  £1450 

(b) Archifau Morgannwg:  

(i) Lleoliad ar gyfer cyfarfod cyn-recriwtio; cyfweliadau; anwytho staff  £250 

(ii) Lleoliad ar gyfer cyfweliad hanes llafar £50 

(iii) Cyngor proffesiynol am adneuo a chyfarfodydd GRhP £1000  

Gwerth: £1300 

(c) Llyfrgell Genedlaethol: 

(i) Lleoliad ar gyfer digwyddiad i drosglwyddo defnyddiau materol, Hydref 2021  £200 

(ii) Yr Archif Wleidyddola’r Archif Sgrin a Sain Genedlaethol - cyngor a chymorth proffesiynol i 

gyflawni’r gwaith ac adneuo ac mewn cyfarfodydd GRhP £1500 

Rhydd hyn swm cyfatebol o £4450 mewn cefnogaeth a chyfraniad mewn da..  

AMSER GWIRFODDOLWYR:  

Rydym wedi elwa o gymorth sawl haen o wirfoddolwyr trwy’r prosiect hwn: 

(i) Mynychu cyrsiau hyfforddi ar hanes llafar ar Dachwedd 2il 2020 – 23 o gyfranogwyr Oriau 

gwirfoddolwyr: 23 awr 



(ii) Mynychu cyrsiau hyfforddi ar Fedi 9 2020 a Ionawr 23 2021 – 21 o gyfranogwyr ac yn dilyn y rhain 

yn gwneud crynodebau digidol o gyfweliadau hanes llafar. Cyfanswm oriau gwirfoddol 550 awr 

(iii) Mynychu cyfarfodydd Grŵp Rheoli Prosiect 6 gwirfoddolwr x 10 cyfarfod X 3chyfarfod wyneb yn 

wyneb a 7 cyfarfod Zoom  392 awr  

(iv) Monitro’r gyllideb yn swydd Trysorydd AMC/WAW 10 awr 

(v) Cydlynydd prosiect: materion staffio; gweinyddu cyffredinol; CC; cysylltiadau y cyfryngau; dewis 

clipiau i’r wefan; recriwtio; mynychu Gŵyl Gwlad; ysgrifennu cofnodion cyfarfodydd; gwrando ar 55 

cyfweliad:  325 awr  

(vi) Cyfieithydd: Cofnodion GRhP; agenda; yr holl gyfweliadau Cymraeg; gohebiaeth ac adroddiadau 

100 awr  

(vii) Cyfleoedd gwirfoddoli eraill e.e. mynychu Gŵyl Gwlad; cyfrannu at gylchlythyron; 

Cyfarfod â’r Dirprwy Lywydd parthed adneuo papurau a.y.b.  40 awr     

CYFANSWM ORIAU GWIRFODDOL: – 1440 awr  

Mae ar AMC/WAW ddyled enfawr i’n gwirfoddolwyr am eu cefnogaeth ddi-baid ac ydym yn 

haeddiannol falch o’u hymroddiad i’r prosiect hwn. 

 

ADRAN D: Grŵp Rheoli Prosiect 

Sefydlwyd Grŵp Rheoli Prosiect, yn cael ei gadeirio gan Chris Chapman, Cyn-AC ac Is-gadeirydd  

AMC/WAW. Roedd cynrychiolwyr o Gomisiwn Llywodraeth Cymru a Bwrdd Rheoli’r Senedd [Manon 

Antoniazzi, Prif Weithredydd; Elin Jones AC/AS Llywydd ac Ann Jones AC/AS a Dirprwy Lywydd] yn 

aelodau o’r grŵp a mynychon nhw sawl cyfarfod. Mynychodd dwy o’i swyddogion [ Enfys Roberts ac 

Elin Roberts] bron bob cyfarfod. Cynrychiolodd Robert Phillips yr Archif Wleidyddol; roedd Susan 

Edwards / ac wedyn Laura Cotton o Archifau Morgannwg yn cynrychioli’r Archifau Sirol a Dr Beth 

Thomas yn cynrychioli’r Oral History Society.  Mynychodd pedwar aelod o Bwyllgor Llywio 

AMC/WAW y cyfarfodydd, gan gynnwys Catrin Stevens, Cydlynydd y Prosiect a Chadeirydd AMC (tan 

fis Tachwedd 2020); y Trysorydd: Gail Allen tan Ebrill 2020 a Jane Davidson wedyn; Dr Dinah Evans, 

yn cynrychioli gogledd Cymru ac arbenigwraig ar ddadl Datganoli: Mari James. Roedd yr aelodau hyn 

yn adrodd yn ôl yn rheolaidd am gynnydd y prosiect i Bwyllgor Llywio AMC/WAW. 

Cyfarfu’r GRhP ddeg gwaith yn ystod 2019-2021 (sef 5 Medi; 17 Hydref 2019; 27 Chwef., 21 Mai, 23 

Gorff., 3 Medi, 3 Rhag. 2020; 8 Mawrth; 10 Mehefin a 23 Medi 2021) a mynychodd Swyddogion 

cyflogedig y Prosiect y cyfarfodydd hyn hefyd.  Derbyniodd y cyfarfodydd hyn adroddiadau rheolaidd 

am y cynnydd o ran adneuo papurau, a chyda recordio cyfweliadau, a chynghorent ar y camau nesaf; 

byddai’n monitro’r gyllideb yn ofalus a chynnig cymorth a chefnogaeth i’r swyddogion maes yn eu 

swyddi.  

 

ADRAN DD: Recriwtio a Rheoli Staff 

Hysbysebwyd y pedair swydd (3 chyfwelydd Hanes Llafar, arbenigwyr Sain a Ffilm; Swyddog prosiect) 

yn ystod Gorffennaf ac Awst 2019 trwy wefan AMC/WAW a’r cyfryngau cymdeithasol; e-byst i bob 

aelod; gwefannau Caerdydd Creadigol; Lleol.net; Rhwydwaith Menywod Cymru; Golwg; Llywodraeth 



Cymru a chysylltiadau eraill. Roedd y dyddiad cau ar ddiwedd Awst a derbyniwyd 15 cais. Cynhaliwyd 

cyfweliadau ar gyfer 9 ymgeisydd ddechrau Medi. Recriwtiwyd pedwar swyddog: 

Catrin Edwards: gwneuthurydd prosiect brofiadol gydag AMC/WAW a hanesydd hanes llafar;  

cynhyrchydd a chyfarwyddyd ym maes teledu: fel arweinydd y gwneuthurwyr ffilmio hanes llafar; 

Heledd Wyn Hardy: gwneuthurydd ffilm; 

Laura Paterson, cyfwelydd; 

Kate Sullivan, Swyddog prosiect i gydlynu adneuo papurau a rheoli’r gyllideb. Mae Kate ar Bwyllgor 

Llywio AMC/WAW (ond nid yn ymddiriedolwraig) a hi sy’n gofalu am y wefan.  

Cynhaliodd aelodau AMC/WAW  gyfarfod sefydlu ar Dachwedd 13, 2019 a rhoddodd Dr Beth 

Thomas gyflwyniad llawn a gwerthfawr ar GDPR. 

  

Cyfarfod Sefydlu ar gyfer Swyddogion: Archifau Morgannwg; 13 Tachwedd, 2019  

Dechreuodd y gwaith ar unwaith. Fodd bynnag, ddechrau Ionawr ymddiswyddodd Laura Paterson 

gan ei bod wedi derbyn swydd lawn amser. Ail-strwythurwyd y gyllideb i dalu ffioedd y tri swyddog 

oedd yn aros: tîm o ddwy ar gyfer y cyfweliadau hanes llafar a byddai’r Swyddog prosiect yn 

ymgymryd â llawer o waith trawsysgrifio’r cyfweliadau, yn ogystal â’i thasgau eraill.   

Oherwydd cymhlethdodau Covid ymgeisiwyd am estyniad ddiwedd Mawrth 2021 tan Fehefin 2021. 

Ar ddiwedd y cyfnod hwn, oherwydd bod y gwaith ffilmio wedi gorffen gadawodd Heledd Wyn Hardy 

ei swydd a gofynnwyd i’r ddau swyddog arall Catrin Edwards a Kate Sullivan ofalu am ddwyn y 

gwaith i ben erbyn Medi 30ain. Cadarnhaodd Bethan Williams, Swyddog CDLG fod y newidiadau hyn 

yn dderbyniol. 

 

ADRAN E: Cyflawni’r Prosiect: 

(i) LANSIAD:  GŴYL GWLAD 

Gwahoddodd Llywodraeth Cymru AMC/WAW i fod yn rhan o Gŵyl Gwlad yn adeilad y Pierhead, Bae 

Caerdydd, i ddathlu 20 mlynedd o Ddatganoli ar 25ain Medi 2019. Cynhyrchwyd taflen yn egluro 

cefndir y prosiect a pharatowyd arddangosfa yn dangos llun o ‘Ddosbarth 2003’, esiamplau o 

bapurau Val Feld a deunyddiau perthnasol eraill. Daeth Robert Phillips a Nia Dafydd o’r Archif 

Wleidyddol yn y Llyfrgell Genedlaethol ag enghreifftiau o ddogfennau ACau, gan gynnwys posteri 

etholiadol a phamffledi a.y.b. i’w harddangos. Bu aelodau AMC, Dr Elin Jones, Caroline Fairclough a 



Catrin Stevens yn staffio’r arddangosfa ac yn siarad gyda mynychwyr yr Ŵyl. Dangoswyd diddordeb 

mawr yn y prosiect a’r arddangosfa. Roedd yn lansiad gwerthfawr ar gyfer gwaith ‘Gwir Gofnod o 

Gyfnod’.   

Yn ystod Hydref 2019 anfonwyd llythyr ar y cyd gan Gadeirydd y prosiect, Chris Chapman o 

AMC/WAW ac Elin Jones, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol at yr holl gyn-ACau a’r rhai cyfredol 

benywaidd yn cyflwyno’r prosiect ac yn gofyn am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad.   

   

Gŵyl Gwlad: Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd: 27ain Medi 2019 

 

(ii) Casglu ac Adneuo Papurau Gwleidyddol  

Gofynnwyd i Kate Sullivan, Swyddog Prosiect ymgymryd â’r dasg o gysylltu â chyn-Aelodau Cynulliad 

ac ASau i drafod dyfodol eu papurau. Bu Robert Phillips o’r Archif Wleidyddol yn ei chynghori ynglŷn 

â pha bapurau y dylid eu hadneuo a ble - ai yn genedlaethol neu yn yr archifau sirol.  Yn yr un modd 

bu Kate yn gweithio gydag archifau sirol i hwyluso adneuo’r archifau priodol gyda nhw.  Roedd yr 

archifdai hyn i gyd yn gefnogol dros ben ac yn gwerthfawrogi’r prosiect. Paratowyd canllawiau yn 

nodi’r math o bapurau gwleidyddol, dogfennau, ffotograffau a chynnwys digidol a.y.b. a gâi eu 

hystyried yn ddeunyddiau archifol a rhannwyd y rhain gyda chyfranogwyr y prosiect. Gellir 

defnyddio’r rhain yn y dyfodol i addysgu’r genhedlaeth nesaf o Aelodau o’r Senedd ac i’w hatgoffa  o 

arwyddocâd eu harchifau. Un broblem oedd fod llawer o ASau yn teimlo nad oedd ganddynt unrhyw 

bapurau i’w hadneuo ond ar ôl trafod ac adlewyrchu roedden nhw’n sylweddoli y gallent gyfrannu 

deunyddiau at y prosiect. Maen tramgwydd arall y tu allan i reolaeth y prosiect oedd bod holl 

swyddfeydd yr archifdai ar gau o fis Mawrth 2020 tan wanwyn 2021.   

Byddai’r Swyddog Prosiect yn cysylltu ag ACau/Asau trwy e-bost neu ar y ffôn i egluro’r prosiect a’i 

amcanion. Profodd tair AC yn anodd cael gafael arnynt ac ni lwyddwyd i gysylltu â nhw. O’r 57 yn 

weddill dwedodd 34 fod ganddynt ddefnyddiau i’w hadneuo a rhoddwyd hwy mewn cysylltiad â’r 

archifdy priodol; nid ymatebodd 15 i alwadau parhaus a honnodd wyth nad oedd ganddynt bapurau 

i’w hadneuo.   

O’r 34 a nododd eu bod yn barod i adneuo deunyddiau: rhoddwyd 17 mewn cysylltiad â’r Archif 

Wleidyddol yn y Llyfrgell Genedlaethol; 4 ag Archifau Morgannwg; 4 ag Archifau Sir Gaerfyrddin; 2 ag 

Archifau Gorllewin Morgannwg; 3 ag Archifau Gwent; 1 ag Archifau sir Benfro; 1 ag Archifau Sir y 

Fflint, 1 ag Archifau Wrecsam ac 1 ag Archifau Ceredigion.  

Dau uchafbwynt o safbwynt yr agwedd hon o’r prosiect oedd y seremoni ar 12 Tachwedd 2019 ar 

gyfer trosglwyddo papurau Ann Jones Dirpwy Lywydd ac AC/AS Dyffryn Clwyd yn ymwneud â’r 

Ddeddf Diogelwch rhag Tân Domestig, y bu’n ei hyrwyddo yn y Cynulliad Cenedlaethol, i’r Archif 



Wleidyddol ac adneuo papurau gwleidyddol Chris Chapman, cyn AC, yn ystod gwanwyn 2021. 

Denodd y rhain sylw ar y cyfryngau cenedlaethol gan annog eraill i chwilio am ddeunyddiau 

perthnasol sydd yn dal yn eu meddiant.  

                                        

Archif Ann Jones AC/ Dirprwy Lywydd o Ddeddf          Papurau gwleidyddol Chris Chapman AC Cwm Cynon 
Diogelwch rhag Tân Domestig yn barod i’w throsglwyddo 
i’r Archif Wleidyddol.  
 

Ar ddiwedd y prosiect cysylltodd y Swyddog â’r holl ACau/Asau am y tro olaf i’w hatgoffa o’u 

hymrwymiad yn y cyswllt hwn. At hyn cysylltodd hi â’r Archifau perthnasol i’w hatgoffa i ddal ati i 

gadw mewn cysylltiad â’r ACau/ASau perthnasol. 

Pan ystyriwn ni’r prinder deunyddiau yn ymwneud â gyrfaoedd ACau/ASau benywaidd a’u 

cyfraniadau at y Cynulliad Cenedlaethol / y Senedd cyn i’r prosiect ddechrau, mae camau breision 

wedi eu cymryd i godi ymwybyddiaeth o arwyddocâd diogelu papurau gwleidyddol a bydd hyn yn 

dwyn ffrwyth pellach yn y  dyfodol wrth iddo ddod yn norm disgwyliedig ar ddiwedd gyrfa 

wleidyddol gwleidyddion.   

(iii)  Ffilmio Cyfweliadau Hanes Llafar 

Bu’n rhaid gwneud llawer o waith paratoi cyn y gellid dechrau cyfweld. Roedd yr Archif Sgrin a Sain 

Genedlaethol eisoes wedi cytuno i roi cartref i’r cyfweliadau terfynol ac i ofalu am faterion yn 

ymwneud â hawlfraint. Paratowyd Ffurflen Wybodaeth Cytundeb Cyfranogi ar gyfer pob siaradwraig 

ac roedd yn rhaid iddynt gwblhau Cytundebau Cyfranogi a Recordio. Bu cyngor Dr Beth Thomas, Is-

gadeirydd yr Oral History Society yn amhrisiadwy yn y cyswllt hwn. Gofynnwyd I’r holl wneuthurwyr 

ffilm a’r rhai oedd yn crynodebu cyfweliadau i lenwi ffurflen Gyfrinachedd. Cwblhawyd Asesiadau 

Risg ar gyfer pob senario gyfweld wahanol. 

  

 



Lluniwyd holiadur manwl ar gyfer y cyfweliadau, ond cafodd ei addasu wrth i’r prosiect esblygu yn yr 

amgylchiadau heriol, i gwmpasu cwestiynau am effaith Covid 19 ar Ddatganoli yng Nghymru a hefyd 

arwyddocâd pleidleisiau i bobl ifanc 16/17 oed yn etholiadau Mai 2021. Roedd llawer o agweddau 

hynod ddiddorol ac unigryw i’r cyfweliadau, er enghraifft: trafod eu cefndiroedd a sut y daethant i 

ymwneud â  gwleidyddiaeth; pa mor anodd oedd cael eu dethol i sefyll?; a wnaeth y cydbwysedd 

rhywedd yn y Cynulliad Cenedlaethol / y Senedd arwain at arddull ddadlau wahanol yn y Siambr; rôl 

ACau/ASau yn strwythur y pwyllgorau, a.y.b. Un trywydd arwyddocaol yn y drafodaeth oedd yr 

ymgyrchoedd yr oedd ACau benywaidd wedi bod yn ymwneud â nhw ac yn eu harwain: dim talu am 

brescriptiwn doctor GIG Cymru; cyflwyno Comisiynydd Plant; yr ymgyrch gwrth smacio; yr ymgyrch 

gwrth-gaethwasiaeth, Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a gwaredu iaith rywiaethol yn nogfennau 

cyfreithiol y CC/Senedd. 

Cyfwelwyd croestoriad o gyfweleion o bob plaid gan roi darlun cytbwys o gynrychiolaeth menywod 

yn y CC/Senedd   

Bu gweithredu’r agwedd hon o’r prosiect yn her enfawr i’r swyddogion. Roedd 13½ chyfweliad (bu’n 

rhaid gadael yr olaf ar ei hanner oherwydd cyfyngiadau sydyn ac annisgwyl Covid) cyn y cyflwynwyd 

y Clo Mawr ddiwedd Mawrth 2020. Nid oedd yn bosibl cynnal unrhyw gyfweliad am sawl mis, gan 

fod cyfyngiadau teithio ac wrth i gyfweleion fynd yn sâl neu orfod hunan-ynysu. Arbrofodd y 

wneuthurydd ffilm Catrin Edwards â chyfweliadau o bell i geisio cadw safon cynhyrchu da ond 

roeddent yn ddibynnol ar gefnogaeth dechnegol a dealltwriaeth perthnasau’r cyfweleion a’u bod yn 

gallu helpu. Ddiwedd Mehefin cafwyd caniatâd i gynnal cyfweliadau yng ngerddi cyfweleion. Bu’r 

rhain yn llwyddiannus iawn ond roeddent yn ddibynnol ar dywydd addas a bu’n rhaid ail-drefnu’r 

cyfweliadau sawl gwaith oherwydd hyn. Yn ystod haf a Hydref 2020 ac eto yn ystod haf 2021 

cynhaliwyd  rhai cyfweliadau mewn gofodau cyhoeddus megis Eglwys yr Atgyfodiad, Trelái, Caerdydd 

(Eluned Morgan AC/AS) a’r Memo y Coed-duon (Jocelyn Davies AC). Yn y pen draw, wedi llawer o 

bendroni, cytunwyd mai'r unig ffordd y gellid cwblhau’r prosiect, yn enwedig pan gafwyd Clo arall yn 

Rhagfyr 2020/Ionawr 2021 fyddai trwy ddefnyddio technoleg Zoom. Rhwng popeth cynhaliwyd 21 

cyfweliad ar Zoom a dibynnai’r safon ar gysylltiad y rhwydwaith a chamera’r cyfwelai. Eto, roedd 

cynnwys y cyfweliadau hyn yn fanwl a rhagorol a chystal â’r cyfweliadau wyneb yn wyneb a 

gynhaliwyd. Tynnwyd lluniau o’r cyfweleion lle gellid. 

Cwblhawyd 51 cyfweliad erbyn diwedd y prosiect. Wnaeth naw cyfwelai posibl ddim ymateb i 

geisiadau parhaus i gysylltu â nhw (rhai oherwydd salwch), gwrthododd un gymryd rhan yn y 

prosiect ac mae tair wedi tynnu’n ôl wedi cwblhau’r cyfweliad. Fodd bynnag, mae’r ymateb wedi bod 

yn wirioneddol gadarnhaol gyda sawl cyfwelai yn llongyfarch ac yn diolch i AMC/WAW am y fenter 

hon ac yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i archwilio ac i ddisgrifio eu profiadau gwleidyddol. 

     

 Cyfweliad gardd     Cyfweliad Gofod cyhoeddus  Cyfweliad Zoom  

               Eluned Parrott AC   Lisa Francis AC           Catherine B. Thomas AC 

 

I ddyfynnu Tamsin Dunwoody, cyn-AC dros Preseli Penfro 2003-2007, ‘Rwyf wrth fy modd eich bod 

yn gwneud hyn – bod menywod mewn gwleidyddiaeth yn cael eu cydnabod; a’u rôl yng Nghymru ar 



hyd y blynyddoedd.’ Ac meddai Catherine B Thomas, cyn-AC Llanelli 2003-2007 ‘Darn pwysig o 

waith. Gwnaeth Archif Menywod Cymru a Catrin a fu’n fy nghyfweld bopeth y gallent i wneud fy 

nghyfweliad yn bosibl mewn cyfnod heriol dros ben.’  Maent i gyd, bron, wedi ymrwymo i Ddatganoli 

ac yn falch o’u cyfraniadau eu hunain fel menywod i esblygiad y Cynulliad Cenedlaethol / y Senedd 

yn ystod un flynedd ar hugain gyntaf embryonig ei hanes.   

Mae clipiau byrion o’r cyfweliadau hyn wedi ymddangos yn rheolaidd ar wefannau’r Senedd ac 

AMC/WAW yn ystod y prosiect. Yn gyfan gwbl uwch-lwythwyd 42 o glipiau o gyfweliadau ac rydym 

yn ddiolchgar i Enfys Roberts, Rheolwr Swyddfa Breifat ac Aelod o’r GRhP yn cynrychioli’r Senedd am 

hwyluso hyn. Mae’r clipiau hyn wedi ceisio adlewyrchu lleisiau o bleidiau gwleidyddion gwahanol, ac 

mae’r clipiau Cymraeg wedi eu his-deitlo.  

 

Mae’r hanesion llafar i gyd wedi eu crynodebu mewn manylder: 30 gan wirfoddolwyr a 21 gan 

Swyddog y Prosiect. Mae’r cyfweliadau Cymraeg wedi eu cyfieithu yn llawn i sicrhau eu bod yn 

hygyrch i ymchwilwyr y dyfodol. Mewn rhai achosion, ar gais y cyfweleion, rhoddwyd embargos ar 

adrannau sensitif yn y cyfweliadau. Caiff yr embargos eu cofnodi yn ofalus ym metadata manwl y 

prosiect. Caiff y cyfweliadau eu harchifo yn broffesiynol trwy’r Archif Sgrin a Sain Genedlaethol yn 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, lle byddant ar gael i’r cyhoedd yn gyffredinol.   

 

Roedd y prosiect yn awyddus i gyfweld aelodau benywaidd y Senedd Ieuenctid / Welsh Youth 

Parliament, a sicrhaodd gydbwysedd rhyw o 50:50 pan lansiwyd hi yn 2019. Cyfwelwyd pedair aelod 

dros Zoom yn Ebrill 2021 ac ychwanegodd hyn yn sylweddol ac arwyddocaol at y prosiect cyfan.  

 

(iv) Hyfforddi gwirfoddolwyr  

Y bwriad gwreiddiol oedd cynnal hyfforddiant wyneb-yn-wyneb yn ôl y gofyn yn ystod rhediad y 

prosiect. Fodd bynnag, oherwydd y pandemig, bu’n rhaid tynnu’n ôl o’r cwrs crynodebu digidol 

arfaethedig a oedd i’w redeg gan Alison Lloyd Smith o brosiect ‘Datgloi ein Treftadaeth Sain’ ar Ebrill 

23ain 2020. O’r herwydd penderfynwyd rhedeg ein cyrsiau hyfforddi ein hunain, wedi eu cyflwyno 

gan ein swyddogion prosiect. Hysbysebwyd y rhain yn eang trwy wefan AMC/WAW a rhwydweithiau 

cyfryngau cymdeithasol. Cyflwynwyd dau gwrs ar grynodebu digidol gan Kate Sullivan ar Fedi 9fed 

2020 ac Ionawr 27ain 2021 a chafwyd 21 o fynychwyr. Cyflwynodd Heledd Wyn Hardy weithdy ar 

agweddau technegol gwneud hanesion llafar ar Ragfyr 2il 2020 a mynychwyd hwn gan 22 o 

gyfranogwyr.  

 

        

Logo’r cwrs Hanes Llafar Mynychwyr y cwrs cyntaf ar grynodebu digidol  



Gofynnwyd i bob cyfranogwr/wraig lenwi ffurflen werthuso’r cyrsiau. Dychwelodd 27 o’r mynychwyr 

eu ffurflenni gan roi marciau ardderchog / da iawn bron yn unffurf ar draws y tri chwrs. Dim ond tri 

marc â sgôr o 3 ( yn nodi gweddol) a ddyfarnwyd ar draws y ffurflenni a’u 135 cwestiwn. Roedd y 

pynciau a drafodwyd yn rhai hollol newydd i fwyafrif y mynychwyr, ond cawsant eu herio ac 

ymatebon nhw yn dda iawn. Teimlid bod y prosiect wedi uwch-sgilio gwirfoddolwyr yn y tasgau hyn.   

Dyma rai o’r sylwadau a wnaed:   

I found the written transcription accompanying the interview itself very helpful.  Until then I 

wasn’t clear whether a verbatim transcription was required, or a brief summary.   Also, I 

know that any further help I need is available from Kate or Catrin.  Thank you. 

Looking forward to getting involved and making a contribution. 

A great blend of the practical and the inspiring. 

I especially enjoyed the questions and the inspiring discussion.  

Cyfle creadigol arbennig.  

The course was incredibly well organised and accessible, especially given the current COVID 

circumstances meaning an inperson meeting/course wasn’t a possibility. 

Cwrs clir a chynhwysfawr, yn rhoi arweiniad pwrpasol a digon o enghreifftiau defnyddiol. 

Edrychaf ymlaen at gyfrannu i’r gwaith.  

I felt out of my depth in the first half hour, thought of withdrawing, but then my name was 

read out to do an interview – I’ve accessed it all now. The theory is more difficult than the 

practical. I’m very pleased I can do it now. 

Very good introduction to a totally new topic.  

Excellent couse. Really enjoyed it. Feel well-equipped to start on this work. And know where 

to go for any extra help needed on the way. 

Ysgrifennodd Alison Elliott, un o fynychwyr y cwrs crynodebu digidol, a aeth yn ei blaen i ddarparu  

crynodeb cod-amser o gyfweliad ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’ am ei phrofiadau yng nghylchlythyr 

AMC/WAW:   

‘Roedd crynodebu cyfweliad Rhianon Passmore yn fraint. Fel y gellid disgwyl roedd y broses 
yn cymryd amser wrth i mi geisio gwneud cyfiawnder â chyfoeth bywyd Rhianon … gwnaeth 
y cwrs hyfforddi clir a chryno a gyflwynodd Kate Sullivan ar Zoom y dasg yn hygyrch … Fel 
gwirfoddolwraig, o’r tu allan i fyd gwleidyddiaeth yng Nghymru, cefais fewnwelediad 
aruthrol i’r modd y mae’r Senedd yn gweithredu ar ein rhan ni i gyd … Mae’r profiad wedi 
tanlinellu mor hanfodol yw gwaith AMC yn recordio hanes byw.’ 

  

Llenwodd holl fynychwyr y cyrsiau crynodebu Ffurflenni Cyfrinachedd a chyfarwyddwyd hwy i ddileu 

unrhyw ddeunyddiau yn ymwneud â’r cyrsiau a’r tasgau dilynol pan oeddent wedi cwblhau eu 

crynodebau.  

 

 

 



ADRAN F: CYHOEDDUSRWYDD   

Cymerwyd pob cyfle i sicrhau cyhoeddusrwydd i’r prosiect. Nodwyd cyfraniad CDLG i’r prosiect hwn 

yn amlwg yn ein holl gyhoeddusrwydd ac felly hefyd gyfraniad a chefnogaeth Llywodraeth Cymru.  

Rhoddwyd diweddariadau rheolaidd ar wefan AMC/WAW yn ogystal ag ar wefan y Senedd a 

defnyddiwyd y cyfryngau cymdeithasol i rannu’r neges ymhellach. Yn yr un modd cynhwyswyd 

erthyglau rheolaidd am y prosiect yng nghylchlythyr AMC/WAW. Ysgrifennodd  Catrin Edwards 

erthygl am gyfweld o bell ar gyfer yr Oral History Journal. Cododd y digwyddiad peilot yn y Senedd 

ym mis Mawrth 2019, broffil y prosiect ymysg cyn ACau/ASau a rhai cyfredol, fel y gwnaeth ein 

presenoldeb yn nathliad Gŵyl Gwlad ym mis Medi 2019. Cafwyd sawl cyfle i geisio cyhoeddusrwydd 

ar y radio; cyfrannodd – Catrin Stevens eitemau ar Radio Cymru (2 eitem), Radio Wales ac S4C a 

chymerodd ran mewn sesiwn ar wleidyddion benywaidd yn Eisteddfod Genedlaethol 2019 ac eto yn 

2020 – y ddau sesiwn dan gadeiryddiaeth Elin Jones AC/AS y Llywydd. Traddododd yr Athro Laura 

McAllister Ddarlith Goffa Flynyddol Ursula Masson ym Mhrifysgol De Cymru ar Ddiwrnod 

Rhyngwladol Menywod ym mis Mawrth 2020 a’i phwnc oedd cyfraniad gwleidyddion benywaidd i’r 

Cynulliad Cenedlaethol. Soniodd Robert Phillips am y prosiect mewn cyflwyniadau a wnaeth ar ran yr 

Archif Wleidyddol. Ysgrifennodd Jean Silvan Evans, aelod yn AMC/ WAW lythyr i’r Western Mail:    

      Western Mail 26:11: 2020  

 

ADRAN FF:  YCHWANEGU GWERTH a CHREU GWADDOL:  

Er gwaethaf heriau’r pandemig ar ddiwedd Mehefin 2021 roedd gennym rywfaint o’n grant dros ben 

i ychwanegu gwerth a gwaddol pellach i’r prosiect.  Penderfynwyd: 

(i) Creu pecynnau addysgol thematig (tua 7-10 munud o hyd) ar bynciau megis ‘Deddfwriaeth a 

Gwaddol’, ‘Cydraddoldeb’ ‘Lleisiau Gwahanol’ a ‘Dylanwadau’ a.y.b. i’w rhoi ar HWB yn adnoddau ar 

gyfer addysgu Gwleidyddiaeth, Hanes, a’r Fagloriaeth Gymreig yn y dyfodol. 

(ii) Cynhyrchu ffilm yn hyrwyddo’r prosiect ac yn ddathliad o 21 mlynedd gyntaf Cynulliad Cymru/ y 

Senedd. Meddai Catrin Edwards, gwneuthurydd y ffilm (ar y cyd â Tash Horton) 

‘Mae munudau mawr mewn hanes wedi eu darlunio mewn paentiadau neu mewn ffotograffau – gall 

y ddelwedd weledol ein goleuo cystal os nad gwell weithiau na’r gair llafar. Ac ers y mileniwm mae 

pwysigrwydd fideo wedi cynyddu ynghynt a chynt gan ddod yn brif gyfrwng yr 21ain ganrif – yn 

ddemocrataidd, yn ddeniadol ac yn hygyrch i bawb.  Pa ffordd well felly i archwilio ein 



democratiaeth Gymreig newydd, na thrwy gyfweld y gwleidyddion benywaidd sydd wedi eu meithrin 

ers ei sefydlu yn 1999?   

Mae wedi bod yn fraint siarad â’r menywod sydd wedi bod yn gyfrifol am lunio a thrawsnewid Cymru 

a’n dyfodol. Bu’n bleser pellach creu ffilm fer trwy ddefnyddio darnau o’r cyfweliadau hyn, wedi eu 

rhyngdorri â digwyddiadau hanesyddol y Senedd a detholiad o awyrluniau hardd Croeso Cymru, y 

cyfan er mwyn codi awydd ar haneswyr, ymchwilwyr, myfyrwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol a’u denu 

tuag at yr archif bwysig hon o dros hanner cant o gyfweliadau hanes llafar. Mae Gwir Gofnod o 

Gyfnod / Setting the Record Straight yn codi proffil menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru am byth 

trwy eu geiriau unigryw eu hunain.’  

(iii) Cyfrol ar y prosiect yn cael ei chyhoeddi gan Wasg Honno (2022).  

 

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad i ddirwyn y prosiect i ben ac i ddathlu’r hyn a gyflawnwyd: 

(i) Trosglwyddo deunyddiau’r prosiect i’n Harchifau Cenedlaethol: 

  

Dr Chris Chapman yn trosglwyddo’i phapurau         Suzy Davies AC/AS yn trosglwyddo disg yr  
gwleidyddol i Rob Phillips o’r Archif Wleidyddol      hanesion llafar i Iola Baines, AS&SC 
 

Ar ddydd Gwener 1af Hydref 2021 daeth 30 o bobl ynghyd ar gyfer seremoni ‘Gwir Gofnod o Gyfnod: 

diogelu papurau a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru yn ein Harchifau Cenedlaethol’ yn y 

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Croesawyd pawb i’r Llyfrgell gan y Llywydd ,Ashok Ahir; a 

chadeiriwyd y cyfarfod gan Gadeirydd AMC/WAW Chris Chapman. Cyflwynwyd cefndir a 

llwyddiannau’r prosiect gan y Cydlynydd, Catrin Stevens, a chafwyd areithiau perthnasol yn 

adlewyrchu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r gwaith gan Y Llywydd Elin Jones. Y cyn-ddirprwy 

Lywydd Ann Jones, a’r cyn-AS Suzy Davies. Traddododd Arianwen Foxe-james araith ar ran y Senedd 

Ieuenctid.  Dangoswyd y ffilm am y tro cyntaf a  chafwyd derbyniad gwresog iawn. Yna trafododd 

Rob Phillips o’r Archif Wleidyddol arwyddocâd y prosiect o safbwynt casglu papurau ACau/ASau ac 

yn yr un modd cafwyd sylwadau am yr Archif Sgrin a Sain gan Einion Gruffudd a Iola Baines. Yna 

cyflwynodd Suzy Davies ddisg yr hanesion llafar i Iola Baines a chyflwynodd Chris Chapman ei 

phapurau gwleidyddol i Rob Phillips. Trwy hyn, roedd deunyddiau’r prosiect wedi eu trosglwyddo i 

ofal ein harchifau cenedlaethol.  

       

 



           

Elin Jones, Llywydd ac AS Ceredigion yn                   Arianwen Foxe-james, Aelod o’r Senedd  

annerch yn y Drwm                                    Ieuenctid yn annerch yn y Drwm.   

 

Uchafbwynt y seremoni hon yn ddiau oedd y ffilm hyrwyddo ardderchog a wnaed gan Catrin 

Edwards a Tash Horton. Ynddi crisialwyd hanfod y prosiect tra hefyd ceir dathlu’r esblygiad a welwyd 

yn ystod ugain mlynedd gyntaf y Senedd a Datganoli.   

(ii) Seremoni Ddathlu yn y Senedd  

 

Elin Jones (Llywydd) yn agor y seremoni ymbellhau cymdeithasol 

     

Bethan Williams (CDLG)              Eleri Griffiths (Senedd Ieuenctid)      Laura Ann Jones AS  

[Lluniau: Heledd Wyn Hardy] 



Cynhaliwyd y digwyddiad terfynol, yn addas iawn, yn y Senedd ei hun ar Dachwedd 9fed. Oherwydd 

y pandemig cyfyngwyd y niferoedd i 30 a noddwyd y digwyddiad gan Elin Jones, Llywydd. Cadeiriodd 

Chris Chapman y seremoni a siaradodd Ann Jones a Rob Phillips unwaith eto. Y tro hwn 

cynrychiolwyd y Senedd Ieuenctid gan Eleri Griffiths, ac roeddem yn falch iawn croesawu Bethan 

Williams ar ran Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Pwysleisiodd hi sut y mae’r prosiectau 

treftadaeth y mae’r Gronfa yn gallu eu noddi mor ddibynnol ar filiynau o chwaraewyr loteri. Unwaith 

eto cafodd y ffilm dderbyniad gwresog. Daeth Laura Ann Jones AS a’r digwyddiad i ben. Cyflwynwyd 

y seremoni yn rhithiol hefyd fel y gallai llawer o’n haelodau a’r cyhoedd ymuno ynddi a 

gwerthfawrogi gymaint yr oedd y prosiect gwerthfawr hwn wedi ei gyflawni. 

Roedd hwn yn glo perffaith i brosiect arloesol Archif Menywod Cymru ‘Gwir Gofnod o Gyfnod’.  

 


