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Canllawiau ar gyfer dyfarnu Bwrsari Avril Rolph 2020  

Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn gwahodd ceisiadau am Fwrsari 
Avril Rolph 2020. 

Roedd Avril Rolph (1945-2018) yn hanesydd ffeministaidd ac yn un o sefydlwyr Archif 
Menywod Cymru / Women’s Archive Wales. Bu’n gwasanaethu’r mudiad yn Ysgrifennydd a 
Chadeirydd ac roedd yn Is-lywydd Anrhydeddus pan fu farw yn 2018. Dymuna’r Archif 
anrhydeddu’r cof amdani trwy’r Bwrsari hwn.   

Y Bwrsari  

Dyfernir ein Bwrsari ar gyfer y cynnig gwreiddiol gorau am bapur gan fyfyriwr/fyfyrwraig,  
hanesydd neu ymchwilydd amatur ar unrhyw agwedd ar hanes menywod yng Nghymru i’w 
gyflwyno yng Nghynhadledd Flynyddol AMC/WAW. Bydd yr enillydd yn derbyn £200 a chaiff 
y Bwrsari ei gyflwyno yn ystod y Gynhadledd Flynyddol. Caiff y papur buddugol ei gyhoeddi 
ar wefan AMC/WAW yn dilyn ei draddodi yn y Gynhadledd.   

Ni fydd y Bwrsari yn cael ei ddyfarnu os bydd y Panel Asesu yn ystyried nad oes unrhyw un 
o’r cynigion yn cyrraedd safon derbyniol.  

Rheolau Cymhwyster 

Bydd y Bwrsari ar agor i unrhyw fyfyriwr/fyfyrwraig, hanesydd neu ymchwilydd amatur sy’n 
dymuno cyflwyno papur yng Nghynhadledd Flynyddol AMC/WAW. 

Ni all aelodau o Bwyllgor Llywio AMC/WAW ymgeisio yn y gystadleuaeth, hyd yn oed os 
ydynt yn gymwys fel arall.  

Dylai ymgeiswyr sy’n ansicr a ydynt yn gymwys ai peidio ar gyfer y Bwrsari gysylltu ag  
AMC/WAW (conference@womensarchivewales.org 
<mailto:conference@womensarchivewales.org>) cyn anfon cais i’r gystadleuaeth.  

Rheolau Ymgeisio 

 Dylai’r papur a gynigir fod yn astudiaeth o agwedd ar hanes/treftadaeth menywod 
yng Nghymru neu yn gysylltiedig â Chymru.   

 Dylai fod yn seiliedig ar ymchwil gwreiddiol a wnaethpwyd yn ystod y bum mlynedd 
ddiwethaf.  

 Gall ymgeiswyr ymgeisio yn Gymraeg neu yn Saesneg  



 Caiff y papur a gynigir ei draddodi yng Nghynhadledd Flynyddol nesaf Archif 
Menywod Cymru. 
Ym 2020 cynhelir y Gynhadledd Flynyddol ar Hydref 3 a 4 ym Mhrifysgol Bangor.  

 Dylai’r cynnig fod yn ddienw (Dim ond ar y Ffurflen Ymgeisio y dylai’r ymgeisydd roi 
ei enw/henw) ac ni ddylai’r panel dyfarnu fod yn ymwybodol o enwau’r ymgeiswyr. 

 Dyddiad cau ceisiadau ar gyfer y Bwrsari yw Dydd Gwener 15fed Mai 2020; sef ar yr 
un dyddiad ag y derbynnir papurau i’r Gynhadledd. (gweler Gwefan 
www.womensarchivewales.org <http://www.womensarchivewales.org/> neu 
conference@womensarchivewales.org   

 Dylai’r cynnig fod yn grynodeb 1,500 gair o’r papur i’w draddodi ynghyd â 
llyfryddiaeth fer o ffynonellau cynradd ac eilaidd.  

 Clustnodir 20 munud ar gyfer traddodi’r papur yn ystod y Gynhadledd.  

Panel Asesu  

Bydd 3 pherson ar y panel dyfarnu – 2 o bwyllgor llywio AMC /WAW ac un arall. Rhaid i un 
o’r panel hwn fod yn rhugl yn y Gymraeg.  Caiff cynigion cyfrwng Cymraeg eu cyfieithu ar 
gyfer eu beirniadu gan y panel cyfan.  

Bydd aelodau unigol y Panel yn nodi’r cyntaf, yr ail a’r trydydd. Caiff y cyntaf 10 marc, yr ail 7 
a’r trydydd 5 marc. Bydd y Panel yn marcio’r ceisiadau yn annibynnol ar ei gilydd. Caiff y 
marciau eu cyfansymio a chaiff y Panel wybod y canlyniad a gofynnir iddynt am eu cydsyniad 
â’r canlyniad. Os na fydd cydsyniad bydd y Panel yn cyfarfod i drafod ymhellach ac yn 
penderfynu ar enillydd y Bwrsari.  

Yn anffodus ni all y panel gynnig adborth ar y ceisiadau aflwyddiannus.  

Daw’r Panel i benderfyniad erbyn Dydd Gwener 19eg Mehefin. Cyhoeddir enw’r enillydd a 
chyflwynir y Bwrsari yn y Gynhadledd Flynyddol.  

SUT I YMGEISIO:  

1. Ar gyfer cynnig papur i’r Gynhadledd Flynyddol anfonwch eich cynnig erbyn Mai 
15fed – dylai hwn gynnwys teitl eich papur a chrynodeb 150-200 gair o’r cynnwys. 
Gweler y wefan www.womensarchivewales.org neu 
conference@womensarchivewales.org   

2. Ar gyfer cynnig am y Bwrsari:  
(i) Anfonwch grynodeb 1,500 gair a llyfryddiaeth fer o ffynonellau cynradd ac 

eilaidd o’r papur i’w draddodi at conference@womensarchivewales.org   
ERBYN DYDD GWENER 15fed MAI. PEIDIWCH Â CHYNNWYS EICH ENW AR Y 
PAPUR HWN.  Caiff y cynigion eu dyfarnu yn ddienw.   

(ii) Llenwch y ffurflen ymgeisio isod a’i hanfon at 
conference@womensarchivewales.org erbyn DYDD GWENER 15fed MAI 
mewn ffeil ar wahân i (i) uchod.    
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FFURFLEN YMGEISIO 

 

Rwyf wedi darllen y rheolau ar gyfer Bwrsari Avril Rolph 2020. Rwy’n cytuno i gadw at y rheolau hyn.    

 

Rwyf yn datgan fy mod yn gymwys i ymgeisio am y Bwrsari hwn yn unol â’r Rheolau Cymhwyster. 

 

Enw llawn:  

 

Cyfeiriad:  

 

Ebost:  

 

Rhif ffôn:  

 

Teitl y papur a gynigir:  

 


