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ADRODDIAD TERFYNOL  

‘CANRIF GOBAITH’  

Dathlu Canrif o Dreftadaeth Menywod yng Nghymru  

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 Phrifysgol De Cymru.    

Ers 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 recordio’r hanesion: www.menywodarhyfel.cymru.  

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

gweith-gynhyrchu 1945-75: www.lleisiaumenywodffatri.cymru. 

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

Cefndir prosiect ‘Canrif Gobaith’: 

Mewn cyfarfod o Bwyllgor Llywio AMC ar 29 Mehefin, 2017, penderfynwyd y dylem ddathlu 

rhyddfreinio menywod yn rhannol yn 1918 trwy drefnu digwyddiadau ledled Cymru a dathlu 

ugeinfed pen-blwydd  ein mudiad trwy recordio a diogelu atgofion aelodau sylfaenol a gweithgar 

rhwng 1998 a 2018.     

Y CAIS 

Cyflwynwyd ffurflen gais am gefnogaeth ariannol i Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn hydref 2017. 

Roedd y cais yn seiliedig ar y rhesymwaith canlynol: 

 

http://www.menywodarhyfel.cymru/
http://www.lleisiaumenywodffatri.cymru/


Rhesymwaith: 

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

Byddai’r prosiect hwn yn gymorth i godi ymwybyddiaeth o’i arwyddocâd ac yn arbennig felly 

o gyfraniadau'r don gyntaf ac ail o ffeministiaeth. 

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

• Y dylid cydnabod y menywod a sefydlodd AMC/WAW a bod eu hatgofion am y sefydlu a’r 

datblygiadau wedyn yn agweddau pwysig yn hanes menywod yn yr ugeinfed ganrif. Byddai’r 

prosiect yn caniatáu i ni werthfawrogi a dathlu eu cyfraniad.    

• Bod angen gwneud y gwaith hwn gynted ag y bo modd, gan fod un o’r sylfaenwyr wedi 

marw yn 2008 a bod nifer o’r gweddill yn heneiddio.   

Amcanion y prosiect:  

• Codi proffil menywod ac ymwybyddiaeth o’u cyfraniadau i hanes Cymru trwy drefnu 10-12 

digwyddiad ledled Cymru, gan ddathlu profiadau’r ganrif  a aeth heibio.  

• Trefnu digwyddiadau diddorol a gwahanol i ddenu hen ac ifanc, aelodau a rhai sydd ddim yn 

aelodau, yn ddwyieithog ac mewn lleoliadau gwahanol ledled Cymru.  

• Cyfweld tua 15-20 o aelodau sylfaenol neu weithredol AMC trwy eu recordio ar fideo i 

ddathlu 20fed pen-blwydd AMC. 

• Creu ffilm o’r recordiadau hyn ac o’r digwyddiadau i’w dangos mewn digwyddiad dathliadol i 

ddwyn y prosiect i ben ac yna i’w dangos mewn lleoliadau eraill yng Nghymru.  

• Adnabod a hyfforddi gwirfoddolwyr i helpu gyda’r recordio a’r digwyddiadau. 

• I sicrhau y caiff holl archif y prosiect ei rhoi ar adnau yn enw AMC yn yr Archif Sgrin a Sain 

Genedlaethol.  

• I gyflawni’r amcanion hyn o fewn blwyddyn (2018) yn unol â chynllun manwl y prosiect.   

I’r perwyl hwn byddem yn: 

• Penodi dwy Ffilmwraig a Rheolwraig Digwyddiadau  

• Sefydlu Grŵp Rheoli Prosiect (GRhP) i fonitro ac adolygu cynnydd y prosiect; Byddai 

Cydlynydd y Prosiect yn aelod o’r grŵp hwn.  

• Adnabod 20-25 o wirfoddolwyr i helpu gyda’r digwyddiadau a chyda’r ffilmio a chreu’r ffilm.  

• Penodi Ymgynghorydd Cyllid i helpu Trysorydd AMC i reoli’r gyllideb.  

Y Gyllideb: 

Yn ystod hydref 2017 cyflwynodd Pwyllgor Rheoli AMC gais am £41,000, yn seiliedig ar yr amcanion 

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

threuliau swyddogion; arian tuag at hyfforddi a threuliau gwirfoddolwyr; offer; costau hyrwyddo a 

marchnata; cyllideb ar gyfer pob digwyddiad, yn enwedig y Gynhadledd Ryngwladol, a chost 

gwerthusiad a’r adroddiad terfynol.   

Yn unol â gofynion CDL disgwylid i AMC gyfrannu arian cyfatebol o £1,500 tuag at y gyllideb hon. 

Cyfrannodd rhodd ddienw gan aelod o AMC £700 ( gan gynnwys rhodd cymorth) a chyfrannwyd y 

gweddill o £800 gan Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe i dalu am leoliad, cyfleusterau ac offer 

angenrheidiol ar gyfer y Gynhadledd Ryngwladol a chyfarfodydd y GRhP. 



Sicrhaodd y nawdd hwn y byddai’r prosiect ar dir ariannol cadarn o’r cychwyn ac y gallem ddechrau 

arni cyn gynted ag y caem ganiatâd CDL. 

Cefnogaeth mewn da a chyfraniadau gwirfoddolwyr  

Derbyniwyd cefnogaeth mewn da gan: 

• Yr Archif Sgrin a Sain Genedlaethol (cartref i’r archif derfynol) 

• Archifau Morgannwg (lletya cyfarfodydd y GRhP a dwy sesiwn hyfforddi) 

• Prifysgol Bangor (hwyluso cyfarfodydd y GRhP) 

• Llyfrgell Llandudno (defnydd am ddim o’u cyfleusterau ar gyfer y Sioe ar daith)  

• Llywodraeth Cymru – hyfforddiant gan ddwy o’i swyddogion marchnata am ddim  

• Gwasanaethau cyfieithu – cyfieithwyd holl ddogfennau, marchnata, gwybodaeth i’r wefan 

(ynghyd a chyfieithu ar y pryd yn y Gynhadledd Ryngwladol) am ddim gan ddwy aelod o 

AMC.  

• Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd, defnydd o ystafell yn ddi-dâl ar gyfer darlith ac 

arddangsofa Volvo Ocean Race. 

Rhydd hyn swm sy’n cyfateb i tua £2,200 mewn cyfraniadau cefnogaeth mewn da.  

Mae amser ein gwirfoddolwyr, p’run ai mewn cyfarfodydd, sesiynau hyfforddi, yn cael eu cyfweld ac 

yn trawsysgrifio cyfweliadau;  yn trefnu, ymchwilio a rhedeg digwyddiadau a.y.b.  yn amser a roddir 

mewn da hefyd. Gallwn ni gofnodi, gyda chryn falchder, fod ein gwirfoddolwyr wedi cyfrannu 1,410 

o oriau gwirfoddol i’r prosiect – cyfanswm gwerth £39,719.  

Un agwedd arwyddocaol o gyfraniad y gwirfoddolwyr oedd bod gwirfoddolwyr gwahanol wedi 

cymryd cyfrifoldeb am drefnu digwyddiadau gwahanol am eu bod yn eu hardal neu am mai dyma eu 

harbenigedd. Gwelir hyn yn adroddiadau’r digwyddiadau unigol isod. At hyn, fel yr amlyga’r rhestr 

hir o sgyrsiau/darlithoedd a’r darllediadau isod, bu’r gwirfoddolwyr yn rhagweithiol yn hyrwyddo 

ymwybyddiaeth a chodi proffil menywod yn hanes Cymru gydol y flwyddyn. Mae ar AMC ddyled 

fawr iawn i’n gwirfoddolwyr am eu cefnogaeth ddi-baid i’r prosiect. 

Rheoli’r Prosiect: 

Sefydlwyd is-bwyllgor o chwech – y Grŵp Rheoli Prosiect (GRhP) – o blith aelodau Pwyllgor Llywio 

AMC i redeg y prosiect ar ran AMC. Roeddent yn cynnwys Cadeirydd cyfredol AMC: Catrin Stevens, 

yr Is-gadeirydd: Dr Chris Chapman; Yr Ysgrifennydd Gweinyddol: Avril Rolph, y Trysorydd: Gail Allen, 

yr Ysgrifennydd Cofnodion: Shan Robinson a Dr Dinah Evans. Catrin Stevens oedd Cydlynydd y 

Prosiect. Yn anffodus bu fawr Avril Rolph ym Mehefin 2018 ac ni lanwyd ei lle ar y pwyllgor. 

Sefydlwyd dau is-grŵp arall ar gyfer digwyddiadau penodol: Is-grŵp yr Eisteddfod Genedlaethol ac 

Is-grŵp y Gynhadledd. Roedd y rhain i gyd yn adrodd yn ôl i Bwyllgor Llywio AMC yn rheolaidd ar 

gynnydd y prosiect.  

Cwrddodd y GRhP chwe gwaith yn 2018-19 (sef Ionawr 24, Mawrth 28, Mai 16, Gorffennaf 9, Hydref 

17 2018 a Chwefror 8,  2019) a mynychodd y Swyddogion cyflogedig y cyfarfodydd hyn hefyd. 

Derbyniai’r cyfarfodydd hyn adroddiadau ar ddigwyddiadau’r gorffennol a thrafodwyd 

digwyddiadau’r dyfodol i fonitro cynnydd y prosiect; derbynient adroddiadau ar gynnydd y ffilmio  

a’r cyfweliadau, gweinyddai’r gyllideb a chynigiai gefnogaeth i’r swyddogion wrth eu gwaith. 



Treuliodd aelodau’r GRhP oriau gwirfoddol lawer yn cymryd cofnodion, gweinyddu’r gyllideb, a rhoi 

cefnogaeth reolaidd i’r Swyddogion cyflogedig. 

Recriwtio a phenodi Swyddogion: 

Recriwtiwyd a phenodwyd y swyddogion yn Ionawr / Chwefror 2018. Penodwyd Catrin Edwards, 

cynhyrchydd a chyfarwyddwr profiadol ym maes teledu yn ffilmwraig 1. Gan ei bod yn aelod o 

bwyllgor llywio AMC penderfynodd Catrin ymddiswyddo o’r pwyllgor am gyfnod y prosiect. 

Penodwyd Tash Horton yn ffilmwraig 2 a Heulwen Davies yn Rheolwraig Digwyddiadau. Oherwydd 

salwch penderfynodd Heulwen ymddiswyddo o’i swydd yn Awst 2018 a phenodwyd Kate Sullivan, a 

gyfwelwyd yn wreiddiol ar gyfer y swydd ac a fu’n gweithio i AMC ar brosiect cynt yn ei lle, gyda 

chaniatâd Julie Hughes (CDL) trwy e-bost ar Awst 8fed. Er bod Kate yn aelod o Bwyllgor Llywio AMC 

ac felly’n ymddiriedolwraig, cymeradwywyd y penodiad hwn gan y Comisiynwyr Elusennau ddechrau 

Awst. 

Roedd y gyllideb yn ein galluogi i benodi cefnogaeth ariannol i’n Trysorydd ond yn anffodus bu’n 

rhaid i’r swyddog a benodwyd dynnu’n ôl oherwydd gwaeledd. Cytunodd Gail Allen, Trysorydd AMC, 

i ofalu am y gyllideb yn wreiddiol heb ffi ond oherwydd maint y cyfrifoldeb teimlai Pwyllgor Llywio 

AMC y dylai gael ffi a phasiwyd cynnig i’r perwyl hwn gan bwyllgor llywio AMC ar Dachwedd  14eg 

2018 a chytunodd ein swyddog CDL, Dareth Edwards, â hyn trwy ebost ar Dachwedd 27ain.  

ADRAN B: HYFFORDDIANT 

Trefnwyd pedwar cwrs/ gweithdy: 

(I) Recordio Hanes Llafar ar Fideo ar Chwefror 26ain yn Archifdy Morgannwg.   

Catrin Edwards a Tash Horton oedd tiwtoriaid y cwrs hwn.  

Roedd 8 o gyfranogwyr wedi archebu lle yn wreiddiol ond tynnodd un o’r mynychwyr yn ôl yn 

anffodus. Teimlem i’r cwrs hwn fynd yn dda ac roedd y ffurflenni gwerthuso yn gadarnhaol. Bu’n 

fuddiol i’r gweithdy fod y ddwy ohonom (Tash a minnau) yn hyfforddi gyda’n gilydd, gan y gallem 

gynnig mwy o gefnogaeth i’r cyfranogwyr yn ystod elfen ymarferol y gweithdy. Gweithiodd y 

menywod yn dda gyda’i gilydd hefyd. Mae nifer ohonynt wedi bod yn gysylltiedig â ffilmio/tynnu 

lluniau o’r digwyddiadau yn ystod y flwyddyn. Ceisiwyd trefnu gweithdy arall yng ngogledd 

Cymru a chawsom gynnig gofod am ddim yn Llyfrgell Prifysgol Bangor ar gyfer hynny. Fodd 

bynnag, yn anffodus, lwyddon ni ddim i ddenu digon o fynychwyr a bu’n rhaid gohirio’r 

gweithdy.    

 
 



(II) Recordio Hanes Llafar ar Fideo – Mehefin 26ain, Coleg Tonypandy  

Buom ni, wneuthurwyr ffilm yn cynnal ail gwrs Canrif Gobaith Century of Hope yng Ngholeg 

Tonypandy. Roeddem wedi addasu’r cwrs yn sylweddol ar gyfer menywod ifainc hyddysg mewn 

technoleg ym mlynyddoedd 10 & 11! 

       
Roedd y cwrs ar agor i fyfyrwyr a myfyrwragedd, ond yn y pen draw un-ar-ddeg merch ifanc a’u 

hathrawes, Claire Thomas, fynychodd y gweithdy. Wedi gwylio cyflwyniad Pwerbwynt yn y bore, 

rhannwyd y myfyrwyr yn dri grŵp (4 4 3) ar gyfer sesiwn y prynhawn. Darparwyd camera digidol 

bach a recordydd sain o’r Archif, darnau o offer fideo personol y gwneuthurwyr ffilm ar gyfer y 

myfyrwyr a darparodd y Coleg 20 Apple iPad bach a chyda’r rhain saethwyd fideo a recordiwyd sain, 

fel eu bod yn cael y profiad o ddefnyddio sawl math gwahanol o offer.  

        
Aeth y grwpiau gwahanol ati i gyfweld Claire Thomas a’i gilydd, gan gylchdroi’r mathau gwahanol o 

offer. Ymunwyd â ni gan Bennaeth y Coleg a chafodd ei gyfweld yn drwyadl ac yn ddiddorol iawn gan 

un o’r grwpiau.   

Ar ddiwedd y diwrnod roedd y myfyrwyr wedi gallu gweld y clipiau fideo wedi’u cydamseru â’r 

cyfweliadau sain ar sgrin fawr a gwerthuso gwaith ei gilydd.  

(III) Gweithdy ‘Marchnata’ ar Ragfyr 12fed yn Archifdy Morgannwg   

Mari Stevens Cyfarwyddwr Marchnata, Twristiaeth a Busnes Llywodraeth Cymru a Helia Phoenix, 

rheolwr cyfryngau gyda Croeso Cymru gyflwynodd weithdy ar y thema “‘Gweithredoedd nid 

geiriau”: Dod â storïau menywod yng Nghymru yn fyw i gynulleidfaoedd newydd trwy 

ddigwyddiadau, ymgyrchoedd a chyfryngau digidol.’ Cofrestrodd deunaw ar gyfer y cwrs yn 

wreiddiol ond oherwydd amgylchiadau arbennig un ar ddeg oedd y rhif terfynol. Anogodd y 

ddwy swyddog ni i ystyried gwerthoedd craidd AMC o ddifrif a pha fath o lais oedd gennym fel 

mudiad. Trafodwyd y platfformau gwahanol oedd ar gael i ni gyfathrebu ein neges a chytunwyd 

y dylem barhau’r ddeialog y tu hwnt i’r un sesiwn hwn. Yn wir, mae Mari a Helia wedi cynnig 

cyfarfod eto i helpu ffurfio strategaeth farchnata ac i’n helpu i’w weithredu’n ymarferol. Roedd 

yr adborth yn gadarnhaol iawn: ‘Ysbrydoledig’ a ‘Fab stuff! Really useful to me personally and 



hopefully professionally eventually’. Darparwyd y gweithdy hwn am ddim gan Lywodraeth 

Cymru. 

 

                      
 

(IV) Cwrs ymarferol i ddysgu mwy am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol  - Gweplyfr, Trydar ac 

Instagram a.y.b.  i hysbysebu a chodi ymwybyddiaeth o waith y mudiad: 25ain Ionawr, 2019 dan 

gyfarwyddyd Dysgu Bro Ceredigion, Aberystwyth. Teithiodd y mynychwyr o gryn bellter i 

fanteisio ar y cwrs hwn – tair o Abertawe, un o Wrecsam, un o Benrhyndeudraeth a thair o ardal 

Aberystwyth. Roedd galluoedd digidol y mynychwyr yn amrywio tipyn ond trwy amynedd y 

tiwtor, John, llwyddodd pob un i naill ai ddysgu neu fireinio eu sgiliau yn ystod y cwrs. Cafwyd 

ymateb cadarnhaol gyda sylwadau fel ‘A useful day’ a ‘Tutor very patient and worked through 

social media platforms in a logical manner. Explained things very clearly’.  

   

ADRAN C: Gweithredu’r Prosiect: 

RHAN 1:  Recordio sylfaenwyr ac aelodau gweithredol AMC i ddathlu yr 20fed pen-blwydd: 

Dathlodd Archif Menywod Cymru ei hugeinfed pen-blwydd yn ystod 2018. Roedd gosod hanes y 

mudiad ar gof a chadw, drwy ffilmio cyfweliadau hanes llafar ar fideo clirlun gyda rhai o’r sylfaenwyr 

a’r aelodau cynnar, yn un o weithgareddau pwysicaf a mwyaf ystyrlon Canrif Gobaith. Cyfwelwyd ag 

un aelod ar bymtheg rhwng mis Chwefror a Gorffennaf 2018, yn cynnwys Llywydd Anrhydeddus 

AMC, yr Athro Emeritws Deirdre Beddoe, yr Is-Lywyddion Anrhydeddus Avril Rolph a Jenny Sabine 

a’r Cadeirydd presennol Catrin Stevens. Mae’r rhestr o gyfweliadau yn cynnwys rhai o hanesyddion 

ac archifwragedd mwyaf blaenllaw Cymru. Cofnodwyd toreth o hanesion ac atgofion yn y 

cyfweliadau cynhwysfawr a defnyddiwyd y cyfweliadau’n helaeth yn ffilm ddogfen y prosiect Canrif 

Gobaith | Century of Hope. 

Bydd y cyfweliadau isod yn ogystal a deunydd fideo clirlun o holl ddigwyddiadau Canrif Gobaith | 

Century of Hope yn cael eu cadw yn Archif Sgrin a Sain Genedlaethol Cymru yn y Llyfrgell 

Genedlaethol yn Aberystwyth. 

CGCH01.01  Susan Edwards 

CGCH02.01  Avril Rolph 

CGCH03.01  Jenny Sabine 

CGCH04.01  Jennifer Twelvetrees 

CGCH05.01  Catrin Stevens 

CGCH06.01  Neil Evans 

CGCH07.01  Caroline Fairclough 



CGCH08.01  Rosemary Scadden 

CGCH09.01  Gail Allen 

CGCH10.01  Jen Wilson 

CGCH11.01  Deirdre Beddoe 

CGCH12.01  Elin Jones 

CGCH13.01  Shan Robinson 

CGCH14.01  Angela John 

CGCH15.01  Paulette Pelosi 

CGCH16.01  Gwyneth Roberts 

RHAN 2: Y Digwyddiadau 

Cyflwynwyd cynlluniau am 10-12 digwyddiad yn ein cais gwreiddiol ac rydym wedi llwyddo i 

gyrraedd y nod hwn yn llawn yn 2018-19. Roedd y digwyddiadau hyn yn hynod greadigol a 

dychmygus a chan eu bod mor amrywiol eu cynnwys a’u natur, teg rhoi sylw i bob un yn unigol. Bu’r 

ffilmwyr: Catrin Edwards a Tash Horton yn weithgar iawn yn recordio a chofnodi’r digwyddiadau hyn.  

(i) Chwefror / Mawrth 2018: Prosiect Cranogwen ac Ysgol Gynradd Pen-boyr:  

 

               

Roedd Ysgol Gynradd Pen-boyr wedi dewis cyflwyno prosiect ar Sarah Jane Rees (Cranogwen) 

menyw leol enwog o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ar gyfer cystadleuaeth Menter Ysgolion y 

Dreftadaeth Gymreig (MYDG) yn 2018. Penderfynodd AMC gydweithio â nhw i’w cefnogi a datblygu 

eu gwaith. Bu ein dwy ffilmwraig yn ffilmio’r disgyblion wrth iddynt ymchwilio hanes Cranogwen yn 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Recordiwyd cyfweliadau gyda’r plant ar y bws ac yn 

LLGC a bu Catrin Edwards yn egluro ei chysylltiad hi fel cynhyrchydd â’r rhaglen ar Granogwen yng 

nghyfres Mamwlad ar S4C. Yn dilyn yr ymweliad hwn ymchwiliodd y disgyblion ble’r oedd cadair 

farddol Cranogwen bellach trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Ar ôl ei lleoli yng Ngholeg Trefeca, bu’r 

ffilmwyr yn cofnodi ymweliad yr ysgol â’r amgueddfa. Enillodd Ysgol Gynradd Pen-boyr un o’r prif 

wobrau ar gyfer prosiectau ysgolion cynradd yn Seremoni Wobrwyo MYDG yn 2018.  

Catrin Edwards   

 

 

 

 

   



(ii) Mawrth 8fed: Cynhadledd Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn y Pierhead, Bae Caerdydd a 

Darlith Goffa Ursula Masson yn y Senedd 

 

Y ddiweddar Avril Rolph, Is-lywydd Anrhydeddus AMC, yn cyflwyno ei haraith am hanes cynnar 

AMC yn y Pierhead ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod 

Gweithiodd AMC mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru i drefnu’r digwyddiad hwn a noddwyd 

gan Gynulliad Cymru trwy  Ann Jones AC, Is-lywydd y Senedd. Thema’r gynhadledd oedd ‘Menywod 

a Gweithredu yng Nghymru’.  

Ar gyfer sesiwn y bore cytunodd Dr Elin Jones, aelod o bwyllgor llywio AMC, i gymryd lle’r Athro  

Deirdre Beddoe na allai fod yn bresennol oherwydd gwaeledd. Rhoddodd Dr Jones sgwrs ardderchog 

am gefndir y mudiad rhyddfreinio menywod a’i arwyddocâd yn Lloegr a Chymru. Bwriad y sesiwn 

nesaf oedd dathlu pen-blwydd AMC yn 20 oed. Cadeiriwyd y sesiwn gan Dr Christine Chapman (is-

gadeirydd AMC) a’r cyflwynwyr oedd Avril Rolph (aelod sylfaenol ac Is-lywydd Anrhydeddus) ar 

ddechreuadau AMC; Jenny Sabine (aelod sylfaenol ac Is-lywydd Anrhydeddus) a siaradodd am 

gasgliadau AMC a phrosiect y Sioeau ar Daith; traddododd Dr Neil Evans sgwrs am wahanolrwydd 

AMC ac am ei gyfeillgarwch a’i gysylltiadau trwy eu gwaith, yn enwedig trwy Llafur, gyda’r ddiweddar 

Dr Ursula Masson (aelod sylfaenol) a disgrifiodd Catrin Stevens (Cadeirydd) y prosiectau diweddaraf 

(Lleisiau o Lawr y Ffatri, Menywod a’r Rhyfel Byd Cyntaf: y profiad Cymreig a Chanrif Gobaith / 

Century of Hope). Cafodd y sesiwn dderbyniad da iawn a chawsom rai aelodau newydd. Roedd 

arddangosfeydd o luniau amryfal brosiectau AMC yn llenwi cefn y neuadd. Ffilmiwyd y digwyddiad 

gan ein ffilmwyr. Roedd y neuadd bron iawn yn llawn gyda thua 100 o fynychwyr ym mwyafrif y 

sesiynau drwy’r dydd. Trefnwyd sesiynau’r prynhawn gan Brifysgol De Cymru. Bu wyth 

gwirfoddolwraig yn helpu trefnu’r digwyddiad hwn. 

Gyda’r nos cynhaliwyd Darlith Goffa Flynyddol Ursula Masson yn y Senedd. Traddodwyd hi eleni gan 

Dr Ryland Wallace ar y pwnc ‘The Women’s Suffrage Movement in Wales’. Unwaith eto, roedd y lle 

yn llawn a gwerthfawrogwyd y ddarlith yn fawr oherwydd rhychwant eang y drafodaeth ac 

ysgolheictod ac ymchwil Dr Wallace. Roedd hon yn deyrnged addas iawn i goffáu Dr Ursula Masson a 

fu farw ddeng mlynedd yn ôl.  

Catrin Stevens  

 

 



(iii )       Ebrill 3ydd a 4ydd Gweithdy Baneri Heddwch yn Y Fenni  

                     

Nod y gweithdy hwn a drefnwyd gan wirfoddolwyr AMC yn Y Fenni oedd bod disgyblion ysgol yn 

cynhyrchu dwy faner, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg, i’w cario wrth goffáu taith gerdded ‘Women 

for Life on Earth’ ar Awst 27ain. Dewiswyd Y Fenni ar gyfer y digwyddiad hwn, gan fod traddodiad 

lleol cryf o weithredu dros heddwch a gwneud baneri yn lleol. Cynhaliwyd y gweithdy yng 

Nghanolfan Melville yn Y Fenni, a mynychodd 10 o blant hi gan gynnwys un bachgen. Daethant o 

bedair ysgol gynradd wahanol a dwy ysgol uwchradd. 

Treuliwyd y diwrnod cyntaf yn trafod y prosiect, yn enwedig y math o eirfa a delweddau y gellid eu 

defnyddio. Roedd gennym rai enghreifftiau o faneri a wnaed yn lleol, a llawer o ffotograffau. Yna 

bu’r plant yn dylunio eu darnau unigol i’w cynnwys ar ‘eu baner’. Erbyn diwedd y diwrnod cyntaf 

roedd gennym gasgliad da o ddarnau. Aethpwyd ymlaen â hyn ar yr ail ddiwrnod; roedd angen 

gwneud peth datrys problemau, er i bob problem gael ei datrys yn llwyddiannus yn y diwedd. Yna 

daeth y plant ynghyd i weithio ar y dyluniad ac i greu un cynllun cyfansawdd o’r darnau unigol. Aeth 

hyn yn hwylus iawn, ac roedd y plant i gyd yn falch ac wedi eu boddhau gan y canlyniad. Roedd 

angen cwblhau’r gwnïo, ond gwnaethpwyd hyn yn ddiweddarach gan wirfoddolwyr o blith yr 

oedolion. Ffilmiwyd y gweithdy a recordiwyd rhai plant gan Catrin Edwards a Tash Horton. Anita 

Harris, gwirfoddolwraig, fu’n tynnu lluniau.    

Bu pedair gwirfoddolwraig lawn-amser a thair a ddaeth am ran o’r amser yn helpu gyda’r prosiect 

hwn. Prynwyd y calico, nodwyddau ac edau ond rhoddwyd y defnyddiau eraill am ddim trwy 

Rwydwaith Menywod y Fenni.  

Caroline Fairclough 

 

 

 

 

 

 



(iv) Ebrill 14eg: Sioe ar Daith Llandudno yn Llyfrgell Ganolog Llandudno 

 

                                

              Betty Williams cyn AS a’r fenyw gyntaf i ennill      Posteri arobryn rhyddfreinio menywod  

              etholaeth Conwy yn cwrdd â’r disgyblion ysgol     gan ddisgyblion Ysgol John Bright  

Trefnwyd y Sioe ar Daith gan grŵp gogledd Cymru AMC a chynhaliwyd hi yn Llyfrgell Ganolog 

Llandudno trwy ganiatâd y Llyfrgellydd, Anne Thomas. Agorwyd y digwyddiad yn swyddogol yn y 

Neuadd Ganolog am 11.00y.b. gan Betty Williams, cyn-AS a’r fenyw gyntaf i gynrychioli Conwy; yna 

rhoddodd Annie Williams sgwrs fer ar gefndir y mudiad rhyddfreinio a Barbara Reay ar y mudiad yn 

Llandudno. 

Mewn ystafell gerllaw roedd arddangosfa ar hanes lleol Rhyddfreinio Menywod, stondin gan 

Gynghorwyr Benywaidd Llandudno yn hyrwyddo ‘Menywod mewn Democratiaeth’ ac arddangosfa 

gan AMC.  Mewn ystafell arall roedd Archifau Conwy wedi dod i dderbyn rhoddion ar adnau ac roedd 

arbenigwyr yn siarad â’r cyhoedd ynglŷn ag unrhyw eitemau y dymunent eu sganio a’u diogelu gan 

AMC. Mynychodd tua 60 o bobl sesiwn y bore a cherddodd rhyw 10-15 arall i mewn o’r stryd yn 

ystod y prynhawn. Casglwyd a sganiwyd 19 eitem ar y diwrnod.   

Cyn y Sioe ar daith gwahoddwyd ysgolion lleol i gystadlu mewn cystadleuaeth gelf i ddyfeisio poster 

ar ryddfreinio menywod. Derbyniwyd 15 cais - pob un ohonynt o Ysgol John Bright a chawsant eu 

beirniadu gan swyddogion AMC a Sian Young, Swyddog Datblygu Celf Conwy. Oherwydd safon y 

ceisiadau, penderfynwyd cynnig gwobr gyntaf o £50; a dwy wobr o £25 i’r eilyddion.  Yr enillwyr 

oedd Gwobr 1af: Charlie Marshall bl 8; Cydradd-ail: Shopia Shields bl 8 a Rebecca Gilpin bl 7. Gellid 

gweld yr holl geisiadau ar y diwrnod. 

Ffilmiwyd y digwyddiad gan ein ffilmwyr a llwyddwyd i recordio ambell vox pop gydag enillwyr y 

gystadleuaeth, y siaradwyr ac eraill. Bu wyth gwirfoddolwraig yn helpu ar y diwrnod.   

Shan Robinson  

 

 

 

 



(v) Mai 30ain Darlith Volvo Ocean Race yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd  

                                                  

       Manon Eames yn cyflwyno ei darlith      Rhaglen swyddogol Volvo Ocean                             
ar ‘Women and the Sea’    Race 

Gwahoddwyd AMC gan drefnwyr pwyllgor ymgysylltu â’r gymuned Râs  Ocean Volvo i gymryd rhan 

yn y digwyddiad pwysig hwn yng Nghaerdydd ar Fai 30ain, 2018. Agorwyd y noson gan yr Athro Terry 

Stevens, o Brifysgol Abertawe a gyflwynodd Elin Haf Davies, llysgennad ‘Blwyddyn y Môr’ Croeso 

Cymru. Roedd ei hanerchiad yn ysbrydoledig – disgrifiodd ei hanturiaethau yn rhwyfo a hwylio o 

gwmpas y byd – ond roedd y prif bwyslais ar ei hymdrechion i godi arian a gweithio fel gwyddonydd 

a nyrs i wella iechyd plant. Yna cawsom sgwrs gan Catrin Stevens am gefndir AMC a’r digwyddiadau 

eleni yn ystod prosiect Canrif Gobaith.  

Manon Eames, actores ac awdur, roddodd y brif ddarlith. Dehonglodd weithiau dau hanesydd 

arloesol ac ysbrydoledig: ei thad Dr Aled Eames a Robin Evans, sydd wedi ysgrifennu am fenywod a’r 

môr. Cafodd y ddarlith dderbyniad gwresog gan y gynulleidfa o tua 40 – aelodau AMC ac o’r 

cyhoedd, gyda chynrychiolwyr o Galicia, UDA a sawl gwlad arall. Yn anffodus nid oedd yr Athro Bill 

Jones yn gallu cymryd rhan ond yn ffodus iawn ymunodd Lars Olsen o amgueddfa Ffrigat Jyland, 

Denmarc, â ni i sôn am effaith bod yn Ddinas Diwylliant ar Aarhus yn Nenmarc.  

Roedd arddangosfa o fenywod yn gweithio yn y Dociau a diddanwyd y gynulleidfa wrth iddi gyrraedd 

gan y chwaraewr acordion, George o Fiddlebox, yn canu caneuon y môr. Daeth Heno (Tinopolis) o  

S4C i ffilmio’r digwyddiad, a darlledwyd yr eitem, yn cynnwys cyfraniadau gan Manon, Elin Haf a 

Heulwen Davies (Swyddog Digwyddiadau AMC), ar 31ain Mai. 

 Catrin Stevens 

 

 

 

 

 



(vi) Mehefin 23ain: ‘Canrif Gobaith’ yn Llanystumdwy 

 

Bu’r digwyddiad hwn yn llwyddiant ysgubol. Mynychodd tua 150 y gweithgareddau amrywiol ac 

ymwelodd 70 ag Amgueddfa Lloyd George. Prif nod y diwrnod oedd dathlu canrif ers i fenywod ennill 

hawl statudol i bleidleisio, ond gan gofio hefyd fod gwrthdaro trawiadol wedi digwydd rhwng 

ymgyrchwyr yr WSPU a’r werin leol adeg agor Neuadd Llanystumdwy gan Lloyd George, eilun y 

genedl, ar 21 Medi 1912. 

Yn ystod y diwrnod traddodwyd sgyrsiau difyr gan Neil Evans a Lowri Ifor, y naill yn rhoi cefndir yr 

ymgyrch dros y bleidlais i fenywod a’r llall yn sôn am Ddeiseb Heddwch 1923-24. At hyn bu Nia 

Powell yn trafod disgynyddion benywaidd diddorol Margaret Lloyd George gydag Elizabeth Lloyd 

George. Enillwyd y gystadleuaeth gelf ar Ymgyrch y Bleidlais gan ddisgyblion Blwyddyn 6 Ysgol 

Beddgelert a rhannwyd yr ail wobr rhwng Rhiannon Wood a Daniel Jepson o Ysgol Llanystumdwy. 

Cynhaliwyd Sioe ar Daith gydol y diwrnod a chafwyd rhai eitemau newydd ar hanes menywod i’w 

sganio. Roedd yno arddangosfa ardderchog ar yr Ymgyrch dros y Bleidlais a hanes ‘Merched y Sgrech 

a’r Twrw’ a ddarparwyd gan Lyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor. Roedd cyfle hefyd i wneud rosettes 

i’w gwisgo yn nrama’r prynhawn. 

Uchafbwynt y digwyddiad oedd ‘ail-greu’ digwyddiadau dramatig 1912. Gwisgodd y rhai oedd yn 

cymryd rhan yng ngwisgoedd y cyfnod gyda sashis a rhosedau’r WSPU yn amlwg a martsion nhw a  

gwrthwynebwyr rhoi’r bleidlais i ferched yn dyrfa swnllyd at bont Llanystumdwy. Wedi hynny 

teithiodd y ddrama ar fws hen-ffasiwn i orsaf Cricieth. Unwaith eto bu Neil Evans yn egluro cefndir y 

trafferthion a bu’r ‘plismyn’ yn gwarchod y swffragetiaid rhag llid y dyrfa.   

Roedd hwn yn ddigwyddiad llawn ‘hwyl’ a lwyddodd i ddod â hanes yn fyw ac i godi proffil hanes 

menywod yng Nghymru.  

Nia Powell 

 

 

 

  



(vii) Gorffennaf 7fed: Taith Gerdded Treftadaeth Menywod yn Aberystwyth, Amgueddfa 

Ceredigion 

 

                                      
Clawr y llyfryn: cynllun Hannah Davies                       Gwyneth Roberts yn arwain y daith                       

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn yn Gymraeg yn y bore (dan arweiniad Heulwen Davies) ac yn Saesneg 

yn y prynhawn (gyda Gwyneth Roberts yn arwain). Denodd y ddwy daith lawer o ddiddordeb – llenwyd 

pob lle ac roedd rhestr aros hyd yn oed – ac ymddengys i’r holl fynychwyr fwynhau’r cyfle i glywed am 

hanes menywod yn y dref.  

Dechreuodd a gorffennodd y daith yn Amgueddfa Ceredigion, gan fynd o gwmpas y dref a’r prom cyn 

dychwelyd i’r Amgueddfa am de a chacen (a werthfawrogwyd yn fawr). Roedd y menywod y soniwyd 

amdanynt wedi gwneud eu marc mewn sawl cylch; roeddent yn cynnwys cantores opera a fu’n is-

gadeirydd CND Cymru; cerflunwraig mewn pren a ymgyrchodd dros hawliau’r anabl; bardd a 

phregethwraig a fu’n hwylio’r moroedd mewn badlong; nofelwraig boblogaidd iawn fu’n rhedeg 

cwmni drama; botanegydd enwog; cyfreithwraig arloesol yn y Caribî a rheolwraig sinema a enillodd 

wobr gan Columbia Pictures; a chan i’r daith gael ei threfnu i nodi canrif ers i rai menywod ennill y 

bleidlais, golygydd papur newydd lleol a fu’n ymgyrchu’n ddygn dros ryddfreinio menywod yn ystod y 

30 mlynedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. At hyn, bu Mary Lloyd Jones yn siarad am ei gwaith yn artist â’r 

ddau grŵp; Tegwen Morris yn sôn am hanes a gweithgareddau Merched y Wawr; cyfarfu Sue Jones 

Davies â’r grŵp Cymraeg i drafod ei gyrfaoedd yn actores, cynghorydd tref ac ymgyrchydd dros 

fudiadau ffoaduriaid. Bu Martha Morse, myfyrwraig yn adran Theatr, Ffilm a Theledu’r Brifysgol yn 

darllen dwy gerdd gan y bardd o’r 19eg ganrif , Elizabeth Crebar a dau lythyr gan fyfyrwraig yn disgrifio 

byw mewn neuadd breswyl i fyfyrwragedd yn 1900.  

Roedd ymdeimlad braf o fwynhad a diddordeb real ar y ddwy daith, a dwedodd mynychwyr a oedd 

wedi adnabod rhai o’r menywod y cyfeirid atynt mor falch yr oeddent nad oedd cyflawniadau eu 

ffrindiau wedi eu hanghofio. Cynhyrchwyd Ap (trwy Aberystwyth ar y Blaen) y gellir ei lawrlwytho a 

llyfryn fel y gall y sawl sydd â diddordeb ddilyn y daith eu hunain. Crëwyd delwedd y clawr gan yr artist 

Hannah Davies a chyfieithwyd yr Ap a’r llyfryn gan Eurwen Booth.  

Gwyneth Roberts 



(viii) Awst 10fed: ‘Menywod mewn Marmor: Caerdydd, pwy nesaf?’ y Senedd, Bae Caerdydd  

 

                                     
                  Sara Huws yn cyflwyno’r sesiwn           Y cyhoedd yn cwrdd â cherflun byw  

    gerbron ystafell lawn              Amelia Earhart o flaen y Senedd  

 

Oherwydd yr holl drafod eleni am ddiffyg cerfluniau i goffáu llwyddiannau menywod yng Nghymru, 

penderfynodd is-bwyllgor yr Eisteddfod (Dr Siân Rhiannon Williams, Dr Elin Jones, Rosanne Reeves, 

Sara Huws, Catrin Edwards a Catrin Stevens) archwilio’r thema hon a chanolbwyntio ar gerfluniau yn 

ein prifddinas. Dewiswyd pum menyw sy’n haeddu cael eu coffáu trwy gyfrwng cerflun a gofynnwyd 

i bum hanesydd/ymgyrchydd eu cyflwyno. Gwahoddwyd Sara Huws o Amgueddfa Cymru i lansio’r 

ddadl oherwydd ei blog bywiog a brwdfrydig ar y pwnc. Felly, cyflwynodd Dr Elin Jones, Hester 

Millicent Hughes MacKenzie, addysgwraig ac ymgyrchydd dros ryddfreinio a’r fenyw gyntaf i sefyll 

etholiad yng Nghymru yn 1918; yr Athro Emeritws Jane Aaron - Kathleen Freeman, ysgolhaig clasurol 

ac awdur 27 o nofelau ditectif dan y llysenw ‘Mary Fitt’; Non Vaughan Williams - Nan Davies, 

darlledwraig a gyrhaeddodd uchelfannau’r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig; Helen Mary Jones - Val 

Feld, cyn-AC ac ymgyrchydd dros hawliau cyfartal a’r bleidlais ‘Ie’ yn refferendwm Cymru; a Dr Siân 

Rhiannon Williams - Betty Campbell y fenyw ddu gyntaf i ddod yn Bennaeth ysgol (Ysgol Mount 

Stuart gerllaw) yng Nghymru ac ymgyrchydd dros gydraddoldeb hiliol. Roedd papurau pleidleisio 

wedi eu paratoi; Betty Campbell enillodd bleidlais y gynulleidfa ac felly hi a ystyriwyd yn fwyaf 

teilwng i’w choffáu trwy gyfrwng cerflun yng Nghaerdydd. Sesiwn hwyliog oedd hon ond roedd iddi 

neges ddifrifol gan ei bod yn tynnu sylw at y bwlch enfawr sy’n bodoli rhwng y modd y cydnabyddir 

cyfraniadau a llwyddiannau dynion a menywod yn y byd cyhoeddus. 

Cafwyd cyhoeddusrwydd da i’r digwyddiad gydag eitemau ar Radio Wales a Radio Cymru ac erthygl 

gynhwysfawr yn Barn. Yn ystod y bore cyn y sesiwn huriwyd yr actores Pippa Moss yn gerflun byw o 

Amelia Earhart i godi ymwybyddiaeth o gerfluniau benywaidd ar risiau’r Senedd. Ar yr arwydd a 

gariai roedd y cwestiwn ‘Ond ble mae’r cerfluniau i fenywod yng Nghaerdydd?’ Bu’r ffotograff gan 

Andrew Dark ohoni’n llun y mis yn Barn mis Medi hefyd. At hyn gwisgodd Mared Pugh-Evans fel 

swffragét a bu’n rhannu taflenni i hysbysebu’r sesiwn ymhlith Eisteddfodwyr.  

Dr Siân Rhiannon Williams 

 

 

 



(ix) Awst 27ain Cofio Taith Heddwch ‘Women for Life on Earth’ 1981, o Gaerdydd i Gomin 

Greenham; Gerddi Alexandra, Caerdydd a Drill Hall a Phont Hafren, Cas-gwent 

 

       
Karmen Thomas, un o ymgyrchwyr Greenham  Ail-greu taith gerdded wreiddiol ‘Women 

1981 yn siarad yng Ngerddi Alexandra,               for Life on Earth’ ar draws Pont Hafren. Yn y 

Caerdydd.      blaen mae baner a wnaethpwyd gan  

      ddisgyblion ysgolion Y Fenni yn ein  

      gweithdy yn Ebrill.  

Roedd Gŵyl y Banc Dydd Llun 27ain Awst yn ddiwrnod emosiynol i lawer ohonom.  Dyma’r union 

ddiwrnod yn 1981 pan gychwynnodd grŵp o fenywod gerdded o Gaerdydd yr holl ffordd i Gomin 

Greenham i brotestio yn erbyn gosod taflegrau Cruise UDA yno. Ein nod eleni oedd coffáu effaith a 

dylanwad gwersyll heddwch Comin Greenham ledled y byd. Yng Nghymru y dechreuodd y fenter. 

Syniad grŵp o fenywod o orllewin Cymru ydoedd, oherwydd eu bod yn ofni twf yn nifer y taflegrau 

niwclear ar y pryd ac am ddyfodol eu plant. Roedd dwy o’r menywod hyn, Ann Pettitt a Karmen 

Thomas, yn siarad yn ein digwyddiad. Felly hefyd Sue Lent, a ysbrydolwyd gan ethos y grŵp i 

gerdded yr holl ffordd. Siaradwraig arall oedd Steff Greedy a sylweddolodd ei bod ar ochr anghywir  

ffens Greenham ac a adawodd y fyddin. Rhoddodd Bethan Sian Jones o Brifysgol Aberystwyth 

wersylloedd Greenham a Breudeth yn eu cyd-destun hanesyddol yn ystod y Rhyfel Oer. Ac fe 

gawsom ni gerddoriaeth. Caneuon heddwch gan Heather Jones a Chôr y Cochion, Caerdydd a chan 

Frankie Armstrong yng Nghasgwent.  

Cychwynnodd rhai o’r menywod o Abertawe mewn bws am 8.30 yn, gan adleisio'r hyn a wnaem 

flynyddoedd yn ôl a daeth 60 o bobl ynghyd yng Ngerddi Alexandra  tu ôl i Neuadd y Ddinas 

Caerdydd, i wrando ar areithiau a cherddoriaeth. Ymunodd rhagor â ni i deithio i Gas-gwent, lle'r 

oedd arddangosfeydd a rhagor o gyfranogwyr.   

Ac roedd gennym faneri. Uchafbwynt y diwrnod oedd cerdded ar hen Bont Hafren, gan ail-greu llun 

eiconig taith wreiddiol 1981. Roedd yr orymdaith yn olygfa hardd yn yr heulwen, gyda’r ddwy faner 

liwgar a grëwyd gan blant ysgol Y Fenni yn Ebrill, a baner newydd a grëwyd yn arbennig gan  Thalia 

Campbell ar gyfer yr achlysur. I Karmen roedd y digwyddiad wedi llwyddo i adlewyrchu ysbryd y 

dyddiau gynt. I lawer ohonom roedd yn ein hatgoffa o’n dyddiau cynnar; i bob un roedd yn ein 

hatgoffa o greadigrwydd menywod mewn protest.  

Gail Allen 

 



(x) Hydref 6ed a 7fed: Cynhadledd Ryngwladol a Chynhadledd Flynyddol, mewn cydweithrediad 

ag Ysgol Reolaeth, Academi Morgan ac Adran Hanes, Prifysgol Abertawe. 

     

Egwyl goffi yn yr Atriwm   Sue John o Glasgow Women’s Library  

Roedd y gynhadledd hon yn un o uchafbwyntiau prosiect ‘Canrif Gobaith’. Trwy gydweithrediad y 

brifysgol cawsom ddefnyddio cyfleusterau ardderchog yr Ysgol Reolaeth yn ddi-dâl. Bu’r is-bwyllgor 

(Sue Thomas, Gail Allen, Jenny Sabine, Diana Morgan a Catrin Stevens) yn weithgar yn gofalu am y 

trefniadau. 

Croesawodd Dr Aled Eirug, Dirprwy-Gyfarwyddwr Academi Morgan bawb i Brifysgol Abertawe. Yna 

cafwyd croeso gan ein Llywydd Anrhydeddus a’n His-lywydd Anrhydeddus - yr Athro Deirdre Beddoe 

a Jenny Sabine i’r mynychwyr ar ran yr Archif. Yn ystod y diwrnod mwynhawyd darlithoedd gan y 

siaradwyr canlynol: ‘Rise Up Women: The Remarkable Lives of the Suffragettes’ oedd pwnc Dr Diane 

Atkinson a bu’n llofnodi copïau o’i llyfr. Rhoddodd Dr Merete Ipsen, curadur, sgwrs ysbrydoledig ar y  

Kvindemuseet i Danmark, Aarhus, gan bwysleisio fod yr ‘amgueddfa’ yn ffocysu ar fywydau a gwaith 

menywod, democratiaeth, cydraddoldeb a rhywioldeb.. Cyflwynodd Dr Margaret Ward, Uwch-

ddarlithydd Anrhydeddus Prifysgol Queen’s Belfast, hanes cymhleth y mudiad rhyddfreinio yn 

Iwerddon, gan sôn yn arbennig am gyfnod milwriaethus 1912-14, yn erbyn cefndir ymgyrch 

Annibyniaeth Iwerddon, Gwrthryfel y Pasg a’r Rhyfel Byd Cyntaf. Olrheiniodd Sue John, Glasgow 

Women’s Library flynyddoedd cynnar y Llyfrgell, o grŵp di-gyllid ar lefel sylfaenol i’r Amgueddfa, y 

llyfrgell a’r archif sy’n adnabyddus yn rhyngwladol heddiw. I gloi ar y dydd Sadwrn bu Dr Katharina 

Sarter yn archwilio datblygu rolau rhywedd, cyflogaeth menywod a rôl y wladwriaeth yn darparu 

gofal plant yn Ffrainc a’r Almaen. 

Roedd sawl arddangosfa i’w gweld yn ystod y Gynhadledd: roedd Archifdy Gorllewin Morgannwg 

wedi creu arddangosfa sylweddol ar y mudiad rhyddfreinio ac roedd arddangosfeydd yn seiliedig ar 

brosiectau diweddar AMC/WAW. Gydol y Sadwrn bu artist graffiti, RMER, yn paentio delwedd 

enfawr o’r mudiad rhyddfreinio, a bydd yn aros yn yr Ysgol Reolaeth yn waddol parhaol o’r 

Gynhadledd. Darparwyd stondinau llyfrau gan Cover to Cover, Honno, Jeff Townes ac AMC/WAW. 

Gyda’r nos mynychodd y cynadleddwyr Ginio Mawreddog Rhyddfreinio yng Ngwesty Towers, gan 

efelychu cinio a gynhaliwyd yn Abertawe i ddathlu rhyddfreinio pob dyn a menyw yn 1928 a chinio 

1998 yn dathlu sefydlu AMC/WAW. Cafwyd adloniant cerddorol hyfryd gan yr Athro Jen Wilson, 

sylfaenydd Treftadaeth Jazz Cymru. Yna cynigiodd pump o’r cynadleddwyr lwncdestun i bump o’u 

harwresau. Daethpwyd â’r noson i ben trwy ganu caneuon rhyddfreinio a Greenham. 



 

 

Ysgol Gynradd Heol Teras – fu’n codi llais dros y swffragist a chyn-bennaeth yr ysgol, Clara Neal, 

gyda’r graffiti rhyddfreinio o waith yr artist RMER yn y cefndir 

Ar fore Sul cyflwynodd disgyblion Ysgol Gynradd Heol Teras ni i’w harwres - y swffragist a’r gyn-

brifathrawes, Clara Neal. Menter gan Women4resources oedd hon a dyfeisiwyd y cyflwyniad gan 

Carol Shephard o ROSA Woman to Woman, gyda chymorth brwd yr athrawon. Thema'r bore  Sul 

oedd ‘Menywod yn hanes Cymru’. Yn Narlithfa 1 bu Rosemary Seton yn olrhain hanes Rebecca - 

ymfudwraig i Batagonia; y cerflunydd Mandy Lane yn egluro sut y mae wedi bod yn ail-ddychmygu 

bywyd cynnar Amy Dillwyn, gan ganolbwyntio ar ei stori fel menyw a’i rhyw;  Georgina Gittins yn 

archwilio’r mudiad rhyddfreinio yn Wrecsam, ardal sydd wedi ei hesgeuluso gan haneswyr; a Meilyr 

Powell yn cyflwyno Alice Gray Jones (Ceridwen Peris) a’i hymateb i’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Y Gymraes. 

Daeth Mari James â’r sesiwn hon i ben trwy ddisgrifio ymweliad Emmeline Pankhurst, Annie Kenney 

a swffragetiaid eraill â Chadeirlan Tyddewi yn 1908. 

Yn Narlithfa 2 siaradodd Ceinwen Statter am y ryfeddol Thora Silverthorne, merch i löwr o Abertyleri 

a nyrs yn Rhyfel Cyntaf Sbaen; olrheiniodd Diana Morgan hanes Lizzie Charles, cenhades yn Japan a 

bu  Ena Niedergang yn archwilio’r cysylltiadau rhwng menywod o Tsieina â Chymru a Chymraësau â 

Tsieina. Yn ystod y sesiwn ganlynol soniodd Dr Alys Einion am hanes beunyddiol arbennig mamau de 

Cymru ac roedd hyn yn cyd-fynd yn dda gyda phapur Dr Chris Chapman ar brofiadau menywod o 

briodas yn y Rhondda wedi’r rhyfel. Diweddwyd y Gynhadledd gyda sgwrs banel a arweiniwyd gan yr 

Athro Trish Skinner ar hanes amrywiaethol menywod yng Nghymru. Heriodd y siaradwyr: Norena 

Shopland, Uzo Iwobi ac Emma Cavell y cynadleddwyr i ail-archwilio eu dehongliadau o hanes 

menywod a siaradon nhw yn bwerus am feysydd eu diddordebau arbennig. Roedd hyn yn 

ddiweddglo ardderchog i benwythnos llawn trin a thrafod.   

Catrin Stevens  

(xi) Tachwedd 24ain–25ain:  Cynhadledd Gardd Fotaneg Genedlaethol, Neuadd Middleton, Sir 
Gâr mewn partneriaeth ag AMC 

Ar y dydd Sadwrn Menywod Neuadd Middleton oedd y prif ffocws. Bu Mary Thorley, un o aelodau 

AMC yn siarad am Alice Abadam, a fu’n byw yn Neuadd Middleton ac a oedd yn swffragist amlwg, a 

deithiodd Loegr a’r Alban yn hyrwyddo hawliau cyfartal; bu Hannah Jones yn olrhain yr anawsterau a 

wynebodd rhai o fenywod Neuadd Middleton parthed eu hetifeddiaeth a bu Penny David yn trafod 



gyrfa Annie Gulvin, prif-arddwraig stad Iscoed, ger Glan y fferi. Yn ystod y prynhawn, cyflwynodd 

Jenny Sabine a Catrin Stevens hanes ac amcanion AMC. Rhoddwyd disgrifiadau byrion o’r prosiectau 

a noddwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri: y Sioeau ar Daith, Menywod yn y Rhyfel Byd Cyntaf: y 

profiad Cymreig, ‘Lleisiau o Lawr y Ffatri’ a’n prosiect cyfredol ‘Canrif Gobaith’.  Roeddem wedi 

darparu arddangosfa hefyd yn seiliedig ar brosiectau’r Sioeau ar Daith a’r Rhyfel Byd Cyntaf.  

Uchafbwynt y diwrnod oedd dadorchuddio plac glas ar Neuadd Middleton i goffáu Alice Abadam gan 

ei gor-or-nith, Margaret Vaughan.   

 

Jenny Sabine, Is-Lywydd Anrhydeddus AMC a Margaret Vaughan, gor-or-nith  Alice Abadam yn 

ystod dadorchuddio’r plac yn Neuadd Middleton 

Trefnwyd y Gynhadledd ar y Sul gan Brifysgol Bangor ar y thema ‘Patrymau Patriarchaidd: 

Swyddogaethau a Phrofiadau Merched ar ystadau tiriog Cymru’. Traddododd yr Athro Kirsty Bohata 

a Mary Chadwick am Rywedd, Llenyddiaeth a Hunaniaeth; cyflwynodd Jennie Eyres erddi teulu 

Dillwyn Llewelyn ym Mhenllergare; trafododd Jean Reader stad Highmead a gweithgarwch Anne 

Evans yno ac eglurodd Ffion Mair Jones gyfraniad Arglwyddesau Môn yn casglu sbesimenau 

botanegol. Yn y prynhawn ystadau Rhug a Bachymbyd oedd dan chwyddwydr Sadie Jarrett a 

dadlennodd Helen Williams-Ellis hanes difyr Catrin o Ferian. Diweddodd y Gynhadledd gyda dathliad 

o hanes menywod plasty Llanerchaeron, yng Ngheredigion. 

Jenny Sabine  

(xii) Chwefror 8fed 2019:  Parti Dathlu a Finale Canrif Gobaith yn y Redhouse, Merthyr Tudful 

Yn sicr daeth prosiect ‘Canrif Gobaith’ i ben gyda bang a dathliad hynod lwyddiannus a theilwng 

ohono. ‘Gwerthwyd’ y tocynnau i gyd ac roedd y theatr yn gyfforddus lawn ar y noson. Roedd dwy 

brif ran i’r noson: 

(a) Cofio Bywyd a Gwaith Dr Ursula Masson: un o brif sylfaenwyr Archif Menywod Cymru a 

brodor o Ferthyr Tudful.  Yr Athro Emeritws Jane Aaron, a fu’n cydweithio ag Ursula ym 

Mhrifysgol Morgannwg (fel yr oedd ar y pryd) agorodd y noson gyda chyflwyniad manwl a 

diddorol am gyfraniad aruthrol Ursula i astudiaethau menywod trwy ei llyfrau a’i herthyglau 

heriol a thrwy sefydlu’r Archif ac ysbrydoli’r Sioeau ar daith. Nododd yn arbennig gymaint y 

cyflawnodd Ursula yn ystod ei blynyddoedd olaf pan oedd yn wael iawn. Braf iawn oedd cael 

cwmni teulu Ursula gyda ni ar gyfer y cofio.   

Yna soniodd Gail Allen am ei dyled bersonol enfawr hi i Ursula fel rhan o Rwydwaith Hanes 

Menywod Abertawe a’r cyfle i wneud fideos blaengar iawn ar fenywod yn ffatri arfau rhyfel 



Pen-y-bont;  Streic y Glowyr 1984-85 ac am Wrthwynebwyr Cydwybodol yr Ail Ryfel Byd. 

Ond cymerodd Gail y cyfle hwn hefyd i dalu teyrnged dwymgalon i’r Athro Deirdre Beddoe, 

un arall o sylfaenwyr AMC – soniodd amdani fel yr academydd a roddodd hanes menywod 

Cymru ar y map yn y lle cyntaf. Cyflwynwyd blodau iddi yn ernes o ddiolch AMC iddi am ei 

chyfraniad arbennig i’r Archif ac i hanes menywod yng Nghymru. 

Yna daeth Yr Athro er Anrhydedd Jen Wilson, Treftadaeth Jazz Cymru, yn ei blaen i dalu ei 

theyrnged hi i Ursula, am y modd y cefnogodd Ursula hi i ail-gydio yn ei haddysg a dangos 

ffydd yn ei gallu i gyflawni. Soniodd yn ddifyr am helyntion ymchwilio a recordio i Rwydwaith 

Hanes Menywod Abertawe ac adroddodd sawl hanesyn diddorol am gydweithio a 

chymdeithasu.   

 

(b) Yn ail ran y noson cafwyd dangosiad cyntaf y ffilm ddogfennol ‘Canrif Gobaith’ – gwaith a 

gyflawnwyd gan Catrin Edwards a Tash Horton, ffilmwyr y prosiect. Gydol y flwyddyn yr oedd 

y ddwy ohonynt wedi bod yn ddiwyd yn ffilmio pob digwyddiad  gan gynhyrchu milltiroedd o 

dystiolaeth am y digwyddiadau. Golygasai hynny oriau maith o waith caled droeon ac roedd 

dewis a didol o’r llwyth tystiolaeth hwn yn sicr yn her fawr iawn. Yr oeddent hefyd wedi 

cyfweld a recordio atgofion 16 o sylfaenwyr ac aelodau gweithredol y mudiad. O’r holl 

dystiolaeth hon llwyddwyd i greu ffilm ryfeddol yn cyfuno’r elfennau yn grefftus iawn gan 

adrodd y stori ganolog yn eglur a difyr dros ben. Dangosodd pob un o’r cyfwelai lun o’u 

harwres (arwresau) ac roedd plethu’r cameos hyn  i rediad y ffilm yn helpu i greu naratif 

cydlynol. Roedd diweddglo’r ffilm yn emosiynol gan ei bod yn coffáu cyfraniad aruthrol Avril 

Rolph, un arall o sylfaenwyr yr Archif, a fu farw yn annhymig yn 2018. Cafwyd golygu celfydd, 

creadigol a dychmygus iawn ac roedd y dewis o gerddoriaeth gefndir yn ysbrydoledig. Roedd 

hi’n amlwg fod y gynulleidfa gyfan wedi mwynhau a gwerthfawrogi’r ffilm yn fawr iawn ac yn 

rhyfeddu at gamp y ffilmwyr yn crisialu blwyddyn brysur mor ddeheuig. Caiff y ffilm hon ei 

dangos droeon eto yn ystod 2018-19 ac erys yn waddol parhaol o’r prosiect uchelgeisiol 

hwn. 

Catrin Stevens  

 

ADRAN CH: Marchnata a Chyhoeddusrwydd: 

Gan fod pob digwyddiad yn wahanol defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau i dynnu sylw at y prosiect. 

Ym mhob achos nodwyd grant CDL a defnyddiwyd y logo ac roedd pob darn o gyhoeddusrwydd yn 

ddwyieithog.  

A. Papurau Newydd / Cylchgronau: 

Denodd y prosiect gryn dipyn o sylw mewn papurau newydd a chylchgronau:  

(I) Llythyrau gan Jean Silvan Evans ar Ras Volvo Ocean a Chynhadledd AMC: Western Mail, 

South Wales Echo a Wales On-line (19:5:18 a’r 25:9:18)   

(II) Erthygl gan Dr Elin Jones ar ganmlwyddiant rhyddfreinio menywod, Western Mail (19:3:18)  

(III) Erthyglau yn Barn ar y mudiad rhyddfreinio (Mawrth a Mehefin 2018); Cerfluniau i fenywod 

yng Nghaerdydd (Awst 2018) a dewis llun  Andrew Dark o gerflun byw Amelia Earhart yn llun 

y mis Barn (Medi 2018) 



(IV) Erthygl yn y Cambrian News parthed Taith Gerdded Treftadaeth Menywod, Aberystwyth ac 

yn Yr Angor, Gorffennaf 2018 

(V) Erthygl dwy dudalen yn Golwg am gofio Taith Gerdded Heddwch Comin Greenham gan 

Bethan Lloyd (22:8:18) 

(VI) Erthyglau yn y South Wales Argus (16:8:18 a 30:8:18) gan Nicholas Thomas ar y Daith 

Gerdded Heddwch  

(VII) Erthygl dwy dudalen gan Ruth Mosalski yn y Western Mail (24:8:18):  ‘Welsh Women whose 

150-mile march began a world-famous protest against nuclear weapons’  

(VIII) Erthygl tudalen flaen yr Abergavenny Chronicle ar Faneri Heddwch a wnaed gan ddisgyblion 

ysgolion Y Fenni ar gyfer Taith Heddwch Comin Greenham.   

(IX) Erthygl yn y Western Mail. South Wales Echo ac Wales on Line (24:8:18) am Daith Heddwch 

Comin Greenham   

Paratowyd datganiadau i’r wasg i hyrwyddo diddordeb y cyfryngau a ‘r wasg. 

B: Radio / Teledu 

(1) Cynhyrchodd a darlledodd Ysgol Gynradd Pen-boyr School raglen awr am y prosiect Cranogwen 

ar Cymru Fyw.   

(2) Ymddangosodd Catrin Stevens ar Prynhawn Da (Ionawr 2018); yn Bras, Botox a’r Bleidlais 

(Chwefror 2018); ar Heno (Tinopolis) parthed y Gynhadledd Ryngwladol (Hydref 3ydd);  

Rhaglen Aled Hughes (Radio Cymru – Mehefin 15fed a Medi 4ydd); Rhaglen Geraint Lloyd (Radio 

Cymru – Gorffennaf 9fed); Roy Noble Programme (Radio Wales – Mehefin 17eg);  Newyddion 

S4C am y Gynhadledd , gyda chyfraniad gan Sue John o Glasgow Women’s Library (Hydref 5ed) 

ac ar ryddfreinio (Radio Cymru – Rhagfyr 3rd)    

(3) Ffilmiodd Heno eitem gyda Manon Eames, Elin Haf Davies a Heulwen Davies ar Ras Volvo  

(darlledwyd May 31ain)   

(4) Siaradodd Sue Lent ar Radio Wales am Daith Heddwch Comin Greenham (Awst 28ain)  

(5) Recordiodd Heulwen Davies a Gwyneth Roberts eitem ar Daith Gerdded Treftadaeth Menywod 

Aberystwyth (Gorffennaf 2018) ar Heno  

(6) Darparodd Shan Robinson eitem ar Sioe ar daith Llandudno (Radio Cymru; Ebrill 2018) ac ar y 

mudiad rhyddfreinio (Rhagfyr 3ydd)  

C: Darlithoedd  

Mae aelodau pwyllgor llywio AMC ac aelodau eraill wedi rhoi sawl darlith ar hanes menywod yng 

Nghymru yn ystod 2018 – gan godi proffil yr hanes hwnnw yn unol ag amcanion y prosiect hwn ac 

ychwanegu gwerth ato.  

(i) Rhoddodd Catrin Stevens sgyrsiau i Undeb y Mamau Eglwys Santes Catrin, Gorseinon 

(Chwef. 21); Seremoni dadorchuddio plac porffor i Val Feld AC yn y Senedd (Mawrth 

6ed); Sgwrs i sesiwn fentora Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (Mawrth 21ain); 

Cymdeithas Ceredigion (Mawrth 7fed); Cynhadledd NASSWCH Prifysgol Bangor (July 24th); 

Cynhadledd Prifysgol De Cymru (Awst 30ain); Cynhadledd Blwyddyn 11 ysgolion lleol 

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Medi 5ed); Penwythnos Preswyl Cenedlaethol 

Merched y Wawr (Medi. 8fed); Cylch Cinio Sgeti (Tach.14eg); Merched y Wawr Hendy 

Gwyn (Tach. 20fed); Cylch Llenyddol Dolgellau (Tach. 29ain); Cymmrodorion Caerdydd 



(Chwef. 1af 2019): Sefydliad y Merched Llanrhidian (Chwefror 14eg) Cymdeithas Hanes 

Bynea (Mawrth 15) ac Undeb y Mamau 2 Gorseinon (Mawrth 28ain)   

(ii) Dr Chris Chapman: sgyrsiau ym Mhendyrus ar fenywod ac addysg yn y Rhondda (Mawrth 

9fed); i Gymdeithas Hanes y Rhondda (Mawrth 10fed) ac yn Llyfrgell Pontypridd (Ebrill 

27ain) ar fenywod a gwaith yn y Rhondda wedi’r Rhyfel (Mawrth 10fed);  i Llafur/CAG 

Merthyr ar fenywod ac addysg yn y Rhondda wedi’r rhyfel (Mehefin 9fed); i gymdeithas 

West of England and South Wales Women’s History Network yng Nghaerfaddon ar  

‘Family, teachers and chapel: networks which supported and undermined young 

women’s engagement with education in mid-twentieth century Rhondda’ (Gorffennaf 

7fed); yn Portcullis House gyda Sian James ar gyfer Cynhadledd Menywod yn y Senedd 

(Medi 7fed); yn Llyfrgell Pontypridd ar ddylanwad y capel ar fywydau menywod yn 

Rhondda ganol yr 20fed ganrif (Hydref 19eg) ac i Fforwm Menywod Blaenau Gwent 

(Ionawr 3ydd, 2019)  

(iii) Shan Robinson: Cynhadledd NASSWCH Prifysgol Bangor (Gorff. 24ain.) 

(iv) Dinah Evans:  Sgyrsiau i MyW, Hen Golwyn – Merched a’r Rhyfel (Hydref 26ain); Senedd, 

Caerdydd: Remembrance Lecture - Welsh Women’s Response to the First World War 

(Tachwedd 6ed); Cyngor Tref Penmaenmawr (Tachwedd 8fed); Teml Heddwch 

Caerdydd: Papur ar ‘Welsh Women’s League for Peace and Freedom’ (Tachwedd 22ain); 

Rotariaid Porthaethwy (Tachwedd 30ain) 

(v) Caroline Fairclough: sgyrsiau i The Western Front Association (Ionawr); Sefydliad y 

Merched Cwm Iou (Chwefror); U3A Caerdydd (Mai); Cyngor Archifau a Chofnodion 

Cymru (Mehefin)  

(vi) Arweiniodd Gail Allen Daith Gerdded Treftadaeth Menywod Abertawe ar gyfer yr U3A 

(Medi 24ain)  

(vii) Gweithdai ar gyfer 60 disgybl o Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug, Aberystwyth yn 

Amgueddfa Ceredigion, 18fed Ionawr, yn seiliedig ar Daith Gerdded Menywod 

Aberystwyth.    

(viii) Rhoddodd Kate Sullivan ddarlith i Gymdeithas Hanes Harlech (Rhagfyr 11eg) 

Aelodau eraill: 

Diana Morgan: ardal Abertawe: 4 darlith i ganghennau Sefydliad y Merched (Castell-nedd, 

Llangyfelach, Llangennydd a Chanol Abertawe) (Mehefin 27; Medi 24; Hydref 22; Tachwedd19); 

sgwrs Probus Ystumllwynarth (Chwefror 13); Grŵp Menywod St Barnabus (Ebrill 17); Grŵp 

Menywod Bedyddwyr Bethany ( Hydref 4); Caffe Cymunedol Pennard (Hydref 10); ac Undeb y 

Mamau Sgiwen (Tachwedd 13).  Hefyd trefnodd Ddiwrnod Hanes Menywod ar gyfer SyM ar Fawrth 

30ain , 2019 ym Mhennard, Penrhyn Gŵyr. 

CH: Defnyddiau cyhoeddusrwydd: 

Dyluniwyd posteri dwyieithog (yn fewnol neu yn broffesiynol) ar gyfer y rhan fwyaf o’r 

digwyddiadau; dosbarthwyd miloedd o daflenni dwyieithog; crëwyd gwahoddiadau ar gyfer 

digwyddiadau arbennig megis y Finale a chynhyrchodd AMC ‘pop-ups’  a thaflenni i hyrwyddo gwaith 

yr Archif yn y digwyddiadau.  



 .               

D: Cyfryngau Cymdeithasol: 

Cafodd y wefan ei diweddaru yn rheolaidd i sicrhau bod y digwyddiadau cyfredol yn cael eu 

hyrwyddo ac ysgrifennwyd adroddiadau am ddigwyddiadau’r gorffennol yn syth wedi’r achlysuron. 

Defnyddiwyd e-byst yn rheolaidd i gysylltu ag aelodau ac aelodau partner (e.e. aelodau Merched y 

Wawr a Sefydliad y Merched, aelodau Llafur a staff academaidd a.y.b). Mae gan AMC gyfrifon 

Gweplyfr a Thrydar a bu’r rhain yn ddefnyddiol iawn i hysbysebu digwyddiadau a sicrhau sylw eang. 

E: Arddangosfeydd 

Er nad oedd hyn yn rhan greiddiol o gais y prosiect, buom yn gweithio mewn partneriaeth â 

mudiadau eraill e.e. Archifdy Gorllewin Morgannwg a greodd arddangosfa ardderchog ar y mudiad 

rhyddfreinio yn lleol ar gyfer Cynhadledd AMC; Prifysgol Bangor a gynhyrchodd arddangosfa ar 

ryddfreinio ar gyfer Sioe ar daith Llandudno ac ail-gread Llanystumdwy.  Awdurdod Harbwr 

Caerdydd a Ras Volvo Ocean a baratôdd arddangosfa ar fenywod yn gweithio yn y Dociau. Bu’r 

arddangosfeydd hyn yn fodd pellach i dynnu sylw at hanes menywod yng Nghymru. Defnyddiwyd ein 

harddangosfeydd ni o brosiectau CDL cynharach yn fynych hefyd e.e. yn yr Ardd Fotaneg, y Pierhead 

yn ystod Diwrnod Rhyngwladol Menywod ac yn y Gynhadledd Ryngwladol yn Abertawe.  At hyn 

aethpwyd ag arddangosfa i ddigwyddiad am y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghadeirlan Sant Gwynllwg, 

Casnewydd (Tachwedd 10fed). 

 

ADRAN D: Prosiectau ychwanegol  

Cwblhawyd y prosiect gwreiddiol gan gyflawni pob targed erbyn canol Chwefror 2019. Fodd bynnag, 

trwy reoli’r cyllid yn ofalus roedd gennym danwariant o tua £6,250 (yn cynnwys yr £3,800 o’r gronfa 

gyfwng wrth gefn a £2,200 o deithio staff) o’r brif gyllideb o £41,000 (£39.500 gan CDL + £1,500 gan 

AMC/WAW).  Felly, gofynnwyd i CDL am ganiatâd i wario’r tanwariant hwn i ychwanegu at werth y 

prosiect (gweler isod) a chytunwyd ar hyn gan CDL ar Chwefror 28ain. Roedd Pwyllgor Llywio AMC 

eisoes wedi cytuno i hynny ar Ionawr 16eg a thrachefn yn y Pwyllgor Rheoli Prosiect ar Chwefror 

8fed, 2019. 

Er mwyn ychwanegu at y gwaddol cytunwyd: 



(i) Y byddai’r holl ffeiliau sain a llun yn cael eu paratoi, eu logio a’u labelu i’w hanfon at yr 

Archif Sgrin a Sain Genedlaethol yn Aberystwyth; y câi metadata’r cyfweliadau, y 

trawsysgrifau, y lluniau llonydd, y ffurflenni caniatâd a gwerthuso eu paratoi i’w 

trosglwyddo   

 

(ii) Câi trawsysgrifau o’r cyfweliadau unigol eu paratoi (yn seiliedig ar amseriadau a 

graddfeydd y Gymdeithas Hanes Llafar) a’u harchifo fel y nodir uchod.  

 

(iii) Byddai hawlfreintiau cerddoriaeth a lluniau yn cael eu clirio; adroddiadau ar y 

gerddoriaeth, y lluniau a’r lluniau llonydd yn cael eu gwneud ac y câi crynhoad o 

adroddiad rhaglen y ffilm ei gwblhau.  

 

(iv) Câi cynhyrchu a throsglwyddo ffeil DVD ei drefnu a châi copïau eu gwneud.  

 

(v) Câi fersiwn byr (hanner awr) o’r ffilm ‘Canrif Gobaith’ (y gwreiddiol yn awr a chwarter) 

gan gynnwys y portreadau ond gan hepgor y digwyddiadau ei wneud  i’w roi ar y wefan, 

a’i ddefnyddio mewn arddangosfeydd. Cai’r ffilm ei hallforio mewn fformat addas ar 

gyfer y wefan.   

 

(vi) Creu pecynnau ar wahân am 5 o’r digwyddiadau (sioe ar daith Llandudno; ail-gread 

Llanystumdwy; Dadl yr Eisteddfod am gerfluniau i fenywod; Taith Dreftadaeth 

Aberystwyth; taith gerdded Comin Greenham) eu gwneud a châi’r eitemau eu hallforio 

mewn fformat priodol ar gyfer y wefan.   

 

(vii) Câi’r ffilm ‘Canrif Gobaith’ ei dangos i’r cyhoedd mewn lleoliadau penodol yng Nghymru 

e.e. derbyniwyd ymholiadau gan Rwydwaith Menywod Y Fenni, Amgueddfa’r Glannau 

Abertawe; Prifysgol Bangor a.y.y.b.. 

Byddai tua 6 dangosiad angen cymorth y gwneuthurwyr ffilm i’w cefnogi gyda’u 

harbenigedd. Byddai’n gwirfoddolwyr lleol yn trefnu a rheoli’r digwyddiadau yn lleol.   

 

Cyfrifwyd y byddai’r gwaith hwn yn cymryd 25 diwrnod  @£250 y diwrnod = £6,250  

 

Gan fod pob un o’r gweithgareddau uchod yn gofyn am arbenigedd proffesiynol penodol, 

gwnaethpwyd y gwaith gan ein dwy wneuthurwraig ffilm; Catrin Edwards a Tash Horton, 

sydd wedi gweithio’n ddiarbed gydol y prosiect hwn.   

Amcanwyd at orffen y gwaith erbyn canol Ebrill 2019. 

 


